PROSPECTO DEFINITIVO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA
E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA

AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ/ME nº 12.528.708/0001-07
NIRE: 23.300.030.125
Rod. CE-155, s/n, km 02 - Complexo Industrial e Portuário do Pecém, Setor III
CEP 61.680-000 - Caucaia, Ceará - Brasil
176.923.070 Ações Ordinárias
Valor da Oferta: R$981.923.038,50
Código ISIN: “BRAERIACNOR4”
Código de negociação das Ações na B3: “AERI3”
Registro de Distribuição Pública Primária nº CVM/SRE/REM/2020/023 em 10 de novembro de 2020
Registro de Distribuição Pública Secundária nº CVM/SRE/SEC/2020/024 em 10 de novembro de 2020
Preço por Ação: R$5,55
A Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. (“Companhia”) e os acionistas vendedores pessoas físicas identificados na seção “Informações sobre a Oferta - Identificação dos Acionistas Vendedores, quantidade de ações
ofertadas, montante e recursos líquidos” na página 42 deste Prospecto (“Acionistas Vendedores”), em conjunto com o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”), a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
S.A. (“XP” ou “Agente Estabilizador”), o Banco Morgan Stanley S.A. (“Morgan Stanley”), o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”), o Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Citi”) e o Banco Safra
S.A. (“Safra” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Agente Estabilizador, o Morgan Stanley, o Santander e o Citi, “Coordenadores da Oferta”) estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia e titularidade dos Acionistas Vendedores (“Ações” e “Oferta”, respectivamente).
A Oferta consiste na distribuição pública (i) primária de, inicialmente, 130.769.230 novas Ações a serem emitidas pela Companhia (“Oferta Primária” e “Ações da Oferta Primária”); e (ii) secundária de, inicialmente, 46.153.840 Ações de emissão da Companhia e
de titularidade dos Acionistas Vendedores (“Oferta Secundária” e “Ações da Oferta Secundária”, sendo que Ações da Oferta Secundária, em conjunto com Ações da Oferta Primária, serão denominadas “Ações”), realizada na República Federativa do Brasil
(“Brasil”), em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com o Código ANBIMA de Regulação e Melhores
Práticas para Ofertas Públicas, atualmente vigente (“Código ANBIMA”), e demais normativos aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no segmento especial
de negociação de valores mobiliários no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” e “Novo Mercado”) e convidadas a participar da Oferta por meio da adesão à carta convite disponibilizada pelo Coordenador Líder
para efetuar, exclusivamente, esforços de colocação das Ações junto a Investidores Não Institucionais (“Instituições Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”).
Simultaneamente, foram realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital, LLC, pela XP Investments US, LLC, pelo Morgan Stanley & Co., LLC, pelo Santander Investment Securities, Inc., pelo Citigroup Global Markets, Inc. e
pelo Safra Securities, LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”), em conformidade com o “Placement Facilitation Agreement”, celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação Internacional (“Contrato de
Colocação Internacional”) (i) nos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Regra 144A, editada
pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (“SEC”), em operações isentas de registro nos Estados Unidos, previstas no U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e nos regulamentos editados ao amparo do
Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes
ou domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S (“Regulamento S”), no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor
(investidores descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”) e, em ambos os casos, desde que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada
(“Lei 4.131”), ou da Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 4.373, de 29 de setembro de 2014 (“Resolução CMN 4.373”) e da Instrução da CVM n° 560, de 27 de março de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM 560”), sem a necessidade, portanto, da
solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC.
Exceto pelos registros concedidos pela CVM para a realização da Oferta no Brasil em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, a Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação
Internacional não realizaram, e não pretendem realizar, nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Suplementares, conforme definidas abaixo) poderia ter sido, mas não foi, a critério dos Acionistas Vendedores, em comum
acordo com os Coordenadores da Oferta, acrescida em até 20%, ou seja, em até 35.384.614 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, na proporção indicada neste Prospecto Definitivo,nas mesmas condições e
pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15%, ou seja, em até 26.538.460 ações
ordinárias de emissão da Companhia, a serem emitidas pela Companhia, bem como ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, na proporção indicada neste Prospecto Definitivo, nas mesmas condições e pelo
mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Suplementares”), conforme opção outorgada pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e
Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A.”, celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e a B3,
na qualidade de interveniente anuente (“Contrato de Colocação”), as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação dos serviços de estabilização de preço das Ações (“Opção de Ações Suplementares”).Conforme disposto no Contrato de Colocação, as
Ações Suplementares não serão objeto de garantia firme de liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta. O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por um período de até trinta dias
contados da data de início da negociação das Ações na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, conforme notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de
sobrealocação das Ações seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação (conforme abaixo definido).
Não foi admitida a distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400.
O preço de subscrição ou aquisição, conforme o caso, por Ação é de R$5,55, o qual foi fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, realizado no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, nos
termos do Contrato de Colocação, e no exterior, pelos Agentes de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de
Bookbuilding”) tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) por Ação coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding (“Preço por Ação”).
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas foi aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os
Investidores Institucionais apresentaram suas intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Os Investidores Não Institucionais que aderiram à Oferta Não Institucional não participaram do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participaram do processo de determinação
do Preço por Ação.
Preço (R$)
Preço por Ação...........................................................................................................................................................
Oferta Primária(3) ........................................................................................................................................................
Oferta Secundária(3)(4) ................................................................................................................................................
Total da Oferta ..........................................................................................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)

5,55
725.769.226,50
256.153.812,00
981.923.038,50

Comissões (R$)(1)(3)

Recursos Líquidos (R$)(1)(2)(3)

0,19
25.401.922,93
8.965.383,42
34.367.306,35

5,36
700.367.303,57
247.188.428,58
947.555.732,15

Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ações Suplementares.
Sem dedução das despesas, tributos e outras retenções da Oferta.
Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta _ Custos de Distribuição”, na página 46 deste Prospecto.
Para informações sobre a quantidade de Ações alienadas pelos Acionistas Vendedores na Oferta Secundária, bem como o montante a ser recebido por cada um na Oferta Secundária, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Quantidade de Ações
Ofertada, Montante e Recursos Líquidos”, página 45 deste Prospecto.

A abertura de capital da Companhia, sua adesão e admissão ao Novo Mercado e a realização da Oferta Primária, mediante aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, bem como seus termos e condições, foram aprovados em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 20 de agosto de 2020,
cuja ata foi registrada perante a Junta Comercial do Estado do Ceará (“JUCEC”) sob o nº 5465314 e publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará (“D.O.E.C.”) e no jornal “O Estado” do Ceará em 29 de setembro de 2020.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado em seu estatuto social, foram aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 9 de novembro de 2020, cuja ata será
devidamente publicada no jornal “O Estado” do Ceará na data de disponibilização do Anúncio de Início e será devidamente registrada na JUCEC e publicada no D.O.E.C.
Não foi necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores para a participação na Oferta Secundária e na fixação do Preço por Ação.
Exceto pelo registro da Oferta pela CVM no Brasil, realizado em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta não registraram, e não pretendem registrar, a Oferta
ou as Ações nos Estados Unidos ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Foi admitido o recebimento de reservas, a partir de 23 de outubro de 2020, para subscrição/aquisição de Ações, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do período de distribuição.
“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A
SEREM DISTRIBUÍDAS.”
A Oferta Primária e a Oferta Secundária foram registradas na CVM, sob o n° CVM/SRE/REM/2020/023 e CVM/SRE/SEC/2020/024, respectivamente, ambas em 10 de novembro de 2020.
Este Prospecto Definitivo não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de subscrição/aquisição das Ações. Ao decidir subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as Ações, os potenciais investidores deverão realizar
sua própria análise e avaliação da situação financeira da Companhia, das atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANEXO A ESTE PROSPECTO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS
FATORES DE RISCO DA COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, A PARTIR DAS PÁGINAS 19 e 96, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO E TAMBÉM A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NA PÁGINA 489, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE
DECISÃO DE INVESTIMENTO.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder

Agente estabilizador

Joint Bookrunners
A data deste Prospecto Definitivo é 9 de novembro de 2020.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, “Companhia”, “Aeris” ou “nós” se referem, a menos que o
contexto determine de forma diversa, a Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração
de Energia S.A., suas subsidiárias e filiais na data deste Prospecto. Os termos indicados abaixo
terão o significado a eles atribuídos neste Prospecto, conforme aplicável.
Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção
“Sumário da Oferta” deste Prospecto.
Acionistas Vendedores

Alexandre Funari Negrão, Alexandre Sarnes Negrão, Bruno
Vilela Cunha, Marcio José Marzola, Vitor de Araujo Santos,
Cassio Cancela e Penna, Daniel Henrique da Costa Mello,
Bruno Lolli, Luiz Henrique Del Cistia Thonon, Gisela Sarnes
Negrão Assis, Fernanda Sarnes Negrão e Vera Sarnes
Negrão.

Administração

Conselho de Administração e Diretoria
Companhia, considerados em conjunto.

Administradores

Membros do Conselho de Administração e da Diretoria
Estatutária da Companhia, considerados em conjunto.

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais.

Assembleia Geral

A assembleia geral de acionistas da Companhia.

Auditores Independentes

A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes para os
períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019
e para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019 e a Ernst & Young Auditores Independentes S.S. para os
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e
31 de dezembro de 2017.

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

BTG Pactual ou Coordenador
Líder

Banco BTG Pactual S.A.

Câmara de Arbitragem do
Mercado

A câmara de arbitragem prevista no Regulamento da Câmara
de Arbitragem do Mercado, instituída pela B3, destinada a
atuar na composição de conflitos que possam surgir nos
segmentos especiais de listagem da B3.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia.

CPF/ME

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia.

•
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Estatutária

da

Código ANBIMA

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para
Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas
de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de
Valores Mobiliários, atualmente vigente.

Companhia ou Aeris

Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de
Energia S.A.

Conselho de Administração

O conselho de administração da Companhia.

Conselho Fiscal

O conselho fiscal da Companhia, que até a data deste
Prospecto não havia sido instalado.

Citi

Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Deliberação CVM 476

Deliberação da CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005.

Dia(s) Útil(eis)

Qualquer dia exceto, sábados, domingos, feriados nacionais
declarados e/ou dias em que não haja expediente na B3.

Diretoria Estatutária

A diretoria estatutária da Companhia.

DOEC

Diário Oficial do Estado do Ceará.

Dólar, dólar, dólares ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

EBITDA e EBITDA antes dos
inventivos fiscais

O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization) (sigla em inglês para LAJIDA – Lucro Antes dos
Juros, Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, Depreciação e Amortização) é uma medida não
contábil elaborada pela Companhia, em consonância com a
Instrução CVM n° 527, de 4 de outubro de 2012, conforme alterada
(“Instrução CVM 527”), conciliada com suas demonstrações
financeiras. O EBITDA é o resultado líquido do período/exercício,
acrescido dos impostos de renda e contribuição social correntes e
diferidos, do resultado financeiro e das depreciações e
amortizações, e funciona como um indicador de desempenho
econômico geral, sendo uma medida gerencial que permite a
comparação da Companhia com outras empresas do setor. Nos
termos do artigo 3º, inciso I, da Instrução CVM 527, a Companhia
lembra que estas medidas não possuem significado padrão e
podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes
fornecidos por outras companhias. O EBITDA antes dos incentivos
fiscais refere-se ao EBITDA considerando a despesa total de
Imposto de Renda e Contribuição social antes da aplicação do
benefício
fiscal
concedido
pela
Superintendência
de
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, referente a uma redução
de 75% do imposto de renda sobre o lucro, com efeito direto no
caixa da Companhia.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.
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Estatuto Social

O estatuto social da Companhia, aprovado pela assembleia
geral extraordinária em 29 de setembro de 2020.

Formulário de Referência

Formulário de referência da Companhia, elaborado nos termos da
Instrução CVM 480, conforme alterada, e anexo a este Prospecto.

IASB

International Accounting Standard Board.

ICMS

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

IFRS

International Financial Reporting Standards (Normas
Internacionais de Relatório Financeiro). Conjunto de normas
internacionais de contabilidade, emitidas e revisadas pelo IASB
– International Accounting Standards Board (Conselho de
Normas Internacionais de Contabilidade).

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Instrução CVM 400

Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada.

Instrução CVM 480

Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009,
conforme alterada.

Instrução CVM 505

Instrução da CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011,
conforme alterada.

Instrução CVM 527

Instrução da CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012, conforme
alterada.

Instrução CVM 539

Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013,
conforme alterada.

Agente Estabilizador ou XP

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A.

JUCEC

Junta Comercial do Estado do Ceará.

Lei das Sociedades por Ações

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Lei do Mercado de Capitais

Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Morgan Stanley

Banco Morgan Stanley S.A.

Novo Mercado

Segmento especial de listagem de valores mobiliários da B3,
destinado à negociação de valores mobiliários emitidos por
empresas que se comprometem voluntariamente com a
adoção de práticas de governança corporativa e a divulgação
pública de informações adicionais em relação ao que é exigido
na legislação, previstas no Regulamento do Novo Mercado.

Ofício-Circular CVM/SRE

Ofício-Circular nº 01/2020/CVM/SRE, divulgado em 05 de
março de 2020.
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Prospecto Definitivo ou
Prospecto

Este “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de
Energia S.A.”, incluindo o Formulário de Referência a ele
anexo e eventuais aditamentos e/ou suplementos, bem como
seus demais anexos.

Prospecto Preliminar

O “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de
Energia S.A.”, incluindo o Formulário de Referência a ele
anexo e eventuais aditamentos e/ou suplementos, bem como
seus demais anexos.

Prospectos

Este Prospecto Definitivo
considerados em conjunto.

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Regra 144A

Regra 144A editada ao amparo do Securities Act.

Regulamento do Novo
Mercado

Regulamento de Listagem do Novo Mercado, que prevê as
práticas diferenciadas de governança corporativa a serem
adotadas pelas companhias com ações listadas no segmento
Novo Mercado da B3.

Regulamento S

Regulation S do Securities Act.

Santander

Banco Santander (Brasil) S.A.

Safra

Banco Safra S.A.

SEC

Securities and Exchange Commission, a comissão de valores
mobiliários dos Estados Unidos.

Securities Act

Securities Act of 1933, conforme alterado.
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e

o

Prospecto

Preliminar,

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de
Energia S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob
o nº 12.528.708/0001-07, com seus atos constitutivos
registrados na JUCEC sob o NIRE nº 23.300.030.125.

Registro na CVM

A Companhia obteve seu registro como emissora de valores
mobiliários categoria “A” perante a CVM, sob o nº 2528-3 em 9
de novembro de 2020.

Sede

Localizada na Rod. CE-155, s/n, km 02 - Complexo Industrial
e Portuário do Pecém, Setor III CEP 61.680-000 - Caucaia,
Ceará - Brasil.

Diretoria de Relações com
Investidores

Localizada na Avenida José de Souza Campos, 1321, 12°
andar, Nova Campinas, Campinas - SP, 13025-320. O
telefone da Diretoria de Relações com Investidores da
Companhia é +55 (19) 3702-2209 e o seu endereço eletrônico
é ri@aerisenergy.com.br.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Auditores Independentes

A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes para os
períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e
2019 e para o exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019 e a Ernst & Young Auditores Independentes S.S. para
os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018
e 31 de dezembro de 2017.

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

As Ações serão listadas no Novo Mercado sob o código
“AERI3”, a partir do primeiro dia útil imediatamente posterior à
divulgação do Anúncio de Início.

Jornais nos Quais Divulga
Informações

As informações referentes à Companhia são divulgadas no
Diário Oficial do Estado do Ceará e no jornal “O Estado” do
Ceará.

Formulário de Referência

Informações detalhadas sobre a Companhia, seus negócios e
operações poderão ser encontradas no Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto.

Website

www.ri.aerisenergy.com.br
As informações constantes do website da Companhia não são
parte integrante deste Prospecto e não estão a ele
incorporadas por referência.

Informações Adicionais

Informações adicionais sobre a Companhia e a Oferta
poderão ser obtidas no Formulário de Referência anexo a este
Prospecto e junto à Companhia, às Instituições Participantes
da Oferta, à CVM e/ou à B3 nos endereços e páginas da rede
mundial de computadores indicados na seção “Informações
Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 68 deste
Prospecto.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto contém estimativas e perspectivas para o futuro ou declarações prospectivas,
principalmente nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados à
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas 19 e 96,
respectivamente, deste Prospecto e nas seções “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor” e
“10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência a partir das páginas 516, 583 e 642,
respectivamente, deste Prospecto.
As estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais
da Companhia sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou que tenham o
potencial de afetar os negócios da Companhia, o seu setor de atuação, sua participação de
mercado, reputação, negócios, situação financeira, o resultado de suas operações, margens e/ou
fluxo de caixa. As estimativas e perspectivas sobre o futuro estão sujeitas a diversos riscos e
incertezas e foram efetuadas somente com base nas informações disponíveis atualmente. Muitos
fatores importantes, além daqueles discutidos neste Prospecto, tais como previstos nas estimativas
e perspectivas sobre o futuro, podem impactar adversamente os resultados da Companhia e/ou
podem fazer com que as estimativas e perspectivas não se concretizem. Dentre os diversos fatores
que podem influenciar as estimativas e declarações futuras da Companhia, podem ser citados,
como exemplo, os seguintes:
•

os efeitos econômicos, financeiros, políticos e sanitários da pandemia de Coronavírus (COVID19) (ou outras pandemias, epidemias e crises similares) particularmente no Brasil e na medida
em que continuem a causar graves efeitos macroeconômicos negativos, podendo, portanto,
intensificar o impacto dos demais riscos aos quais estamos sujeitos;

•

o impacto do surto de COVID-19 na economia e condições de negócio no Brasil e no mundo e
quaisquer medidas restritivas impostas por autoridades governamentais no combate ao surto;

•

nossa capacidade de implementar, de forma tempestiva e eficiente, qualquer medida
necessária em resposta ao, ou para amenizar os impactos do surto de Coronavírus
(COVID-19) em nossos negócios, operações, fluxo de caixa, perspectivas, liquidez e condição
financeira;

•

nossa capacidade de prever e reagir, de forma eficiente, a mudanças temporárias ou de longo
prazo no comportamento de nossos consumidores em razão do surto de Coronavírus
(COVID-19) ou outras pandemias, epidemias e crises similares), mesmo após o surto ter sido
suficientemente controlado;

•

conjuntura socioeconômica, política e de negócios do Brasil, incluindo, exemplificativamente,
câmbio, nível de emprego, crescimento populacional e confiança do consumidor;

•

inflação e desvalorização do Real, bem como flutuações das taxas de juros;

•

modificações em leis e regulamentos, incluindo os que são aplicáveis ao setor de atuação da
Companhia e/ou que envolvem questões fiscais e trabalhistas;

•

capacidade da Companhia de implementar suas estratégias de crescimento;

•

capacidade da Companhia de se financiar adequadamente;

•

capacidade da Companhia de atender seus clientes de forma satisfatória;

•

nossa capacidade de manter os preços de nossos produtos face aqueles praticados por
nossos concorrentes atuais, bem como aqueles que poderão ser praticados por novos
concorrentes;

•
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•

mudanças nas preferências dos consumidores e demandas pelos produtos que vendemos;

•

dificuldades na manutenção e melhoria de nossas marcas e reclamações desfavoráveis de
clientes, ou publicidade negativa, que afetem nossas marcas;

•

aumento do custo da estrutura da Companhia;

•

o impacto contínuo da COVID-19 sobre a demanda de clientes, cadeia de suprimentos, bem
como sobre os nossos resultados operacionais, situação financeira e fluxos de caixa;

•

o ambiente econômico mundial e brasileiro em geral e os riscos associados à pandemia da
COVID-19; e

•

outros fatores de risco discutidos nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de
Risco Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”
deste Prospecto, nas páginas 19 e 96, respectivamente, deste Prospecto, bem como na seção
“4. Fatores de Risco” e “5. Gerenciamento de riscos e controles internos” do Formulário de
Referência da Companhia, a partir das páginas 516 e 553, respectivamente, deste Prospecto.

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados
que podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas
sobre o futuro. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “deverá”, “visa”, “estima”, “continua”,
“antecipa”, “pretende”, “espera” e outras similares têm por objetivo identificar estimativas e
perspectivas para o futuro. As considerações sobre estimativas e perspectivas para o futuro
incluem informações pertinentes a resultados, estratégias, planos de financiamentos, posição
concorrencial, dinâmica setorial, oportunidades de crescimento potenciais, os efeitos de
regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Em vista dos riscos e incertezas aqui
descritos, as estimativas e perspectivas para o futuro constantes neste Prospecto podem vir a não
se concretizar ou ser substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas e
declarações futuras constantes neste Prospecto e no Formulário de Referência já que dependem
de circunstâncias que podem ou não ocorrer.
Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não representam qualquer garantia de um
desempenho futuro, sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos podem ser
substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras
constantes neste Prospecto e no Formulário de Referência.
Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos
futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições da
situação financeira futura da Companhia e de seus resultados operacionais futuros, sua
participação e posição competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se
comparados àquelas expressas ou sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos
fatores que determinarão esses resultados e valores estão além da sua capacidade de controle ou
previsão. Em vista dos riscos e incertezas envolvidos, nenhuma decisão de investimento deve ser
tomada somente baseada nas estimativas e declarações futuras contidas neste Prospecto e no
Formulário de Referência.
Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência da
Companhia, anexo a este Prospecto a partir da página 489, podem ter sido, em alguns casos,
arredondados para números inteiros.
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O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM
DE OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA,
ANEXO A ESTE PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 489, PODERÃO AFETAR OS
RESULTADOS FUTUROS DA COMPANHIA E PODERÃO LEVAR A RESULTADOS
DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS
DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS NESTE PROSPECTO. TAIS ESTIMATIVAS REFEREM-SE
APENAS À DATA EM QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE A COMPANHIA, OS
ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES DA OFERTA NÃO ASSUMEM A
RESPONSABILIDADE E A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR
QUAISQUER DESSAS ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES FUTURAS EM RAZÃO DA
OCORRÊNCIA DE NOVA INFORMAÇÃO, EVENTOS FUTUROS OU DE QUALQUER OUTRA
FORMA. MUITOS DOS FATORES QUE DETERMINARÃO ESSES RESULTADOS E VALORES
ESTÃO ALÉM DA CAPACIDADE DE CONTROLE OU PREVISÃO DA COMPANHIA.

•
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA EMISSORA. AS
INFORMAÇÕES COMPLETAS SOBRE A EMISSORA ESTÃO NO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA, LEIA-O ANTES DE ACEITAR A OFERTA. AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS
NESTE SUMÁRIO SÃO CONSISTENTES COM AS INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA.
Apresentamos a seguir um sumário dos nossos negócios, incluindo nossas informações
operacionais e financeiras, nossas vantagens competitivas e estratégias de negócio. Este sumário
é apenas um resumo das nossas informações, não contendo todas as informações que um
potencial investidor deve considerar antes de tomar sua decisão de investimento em nossas
Ações. Informações completas sobre nós estão em nosso Formulário de Referência e nas nossas
demonstrações financeiras incluídas neste Prospecto. Leia este Prospecto e o nosso Formulário de
Referência antes de aceitar a Oferta.
ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO EM INVESTIR EM NOSSAS AÇÕES, O INVESTIDOR DEVE
LER, CUIDADOSA E ATENCIOSAMENTE, TODO ESTE PROSPECTO, INCLUINDO AS
INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS SEÇÕES “CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E
PERSPECTIVAS SOBRE O FUTURO”, “PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À
COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”,
CONSTANTES NAS PÁGINAS 6, 21 E 96 DESTE PROSPECTO, ALÉM DO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA, A PARTIR DA PÁGINA 489, ENFATIZANDO AS SEÇÕES “3. INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS SELECIONADAS”, “4. FATORES DE RISCO”, “5. POLÍTICA DE
GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS” E “10. COMENTÁRIOS DOS
DIRETORES”, BEM COMO NOSSAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E AS RESPECTIVAS
NOTAS EXPLICATIVAS ANEXAS A ESTE PROSPECTO, PARA UM ENTENDIMENTO MAIS
DETALHADO DOS NOSSOS NEGÓCIOS E DA OFERTA PROPRIAMENTE DITA.
RECOMENDA-SE AOS INVESTIDORES INTERESSADOS QUE CONTATEM SEUS
CONSULTORES JURÍDICOS E FINANCEIROS ANTES DE INVESTIR NAS AÇÕES.
DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NESTE SUMÁRIO SÃO
CONSISTENTES COM AS INFORMAÇÕES DE NOSSO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA,
ANEXO A ESTE PROSPECTO, NOS TERMOS NO INCISO II, § 3º, DO ARTIGO 40 DA
INSTRUÇÃO CVM 400.
A Companhia é um dos maiores fabricantes de pás para aerogeradores de energia eólica do
mundo e conta com uma carteira de clientes (OEMs) que apresentam posição de destaque em
todos os mercados nos quais atuam1. Possuímos duas unidades industriais com capacidade de
produção anual total de mais de 4 mil pás em 2020, sendo que a partir de 2018, começamos a
exportar grande parte da nossa produção. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019,
produzimos aproximadamente 2 mil pás.
Em 10 anos de operação, apresentamos um histórico de execução que atende, nacional e
internacionalmente, os principais fabricantes de turbinas eólicas do mundo2. A qualidade de nossa
entrega e a satisfação dos nossos clientes são comprovadas pelas recorrentes renovações
contratuais, nas quais os volumes contratados são ampliados consistentemente. Como resultado,
temos uma participação de 69% do mercado brasileiro3, medido pela nossa carteira de projetos
eólicos para os próximos anos, e espera-se que a Aeris alcance 8% de participação de mercado
global onshore, desconsiderando o mercado chinês4.

1
2
3
4

De acordo com o relatório da Wood Mackenzie (Wind Market Overview for Aeris Energy), datado de 10 de agosto de 2020.
De acordo com o relatório da Wood Mackenzie (Wind Market Overview for Aeris Energy), datado de 10 de agosto de 2020.
De acordo com o relatório da Wood Mackenzie (Wind Market Overview for Aeris Energy), datado de 10 de agosto de 2020.
De acordo com o relatório da Wood Mackenzie (Wind Market Overview for Aeris Energy), datado de 10 de agosto de 2020.
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Evolução da capacidade entregue pela Aeris no Brasil (MW)

Fonte: Companhia.

Market Share da Aeris no Brasil

Fonte: ABEEólica; Wood Mackenzie.

Evolução da Capacidade Total Entregue pela Aeris (MW)

Fonte: Companhia.
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Market Share da Aeris no Mundo (excluindo mercado chinês)

Fonte: Wood Mackenzie.

Desde nosso primeiro contrato de fornecimento assinado em 2011 com a Suzlon Energy,
desenvolvemos relacionamento com os principais OEM do mercado, e o nosso portfólio de clientes
atual inclui grande representatividade no mercado eólico global, como Vestas Wind Systems A/S,
General Electric Renewable Energy, Nordex Energy GmbH (Nordex-Acciona Windpower) e WEG
Equipamentos Elétricos S.A. Desde o início das operações fabris da Companhia em 2012, houve
aumento significativo no portfólio de novos clientes e extensão de contrato com clientes existentes,
reflexo dos atributos de excelência operacional da Companhia e da relação de confiança
estabelecida com nossos clientes ao longo dos anos. Neste sentido, atualmente, estamos em fase
final para formalização de um novo contrato de fornecimento com outro fabricante global de
turbinas, o qual possui backlog contratado total de 47 GW. Este movimento solidifica ainda mais o
posicionamento da Companhia como um fornecedor global de pás para turbinas eólicas.
Produzimos atualmente os modelos da Vestas: (i) V110 e (ii) V150; e os modelos da NordexAcciona: (i) AW 61.2-2, (ii) AW64 e (iii) N149, GE 56.9 e iniciaremos a produção das pás do
aerogerador modelo AGW4.2 da WEG no quarto trimestre de 2020.
A Companhia conta com uma área construída superior a 90.000m², dedicada à fabricação de pás
para aerogeradores, tendo feito expansões em 2015 para atender ao início da fabricação do
modelo V110 da Vestas, em 2017 para atender à produção do modelo de pás AW61.2-2 da
Nordex-Acciona e WB53.7 da WEG, e em 2019, para iniciar a produção do modelo de pás V150 da
Vestas. Destaca-se, ainda, o início das exportações no último trimestre de 2017 do modelo de pás
V110, da Vestas, para o mercado dos Estados Unidos da América. Já em 2019, assinamos com a
Nordex-Acciona nosso primeiro contrato 100% focado em exportações.
Nossas operações fabris estão concentradas em duas unidades produtivas, ambas localizadas no
Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no Estado do Ceará. A construção da fábrica nessa
região foi motivada pela redução dos custos logísticos, uma vez que mais de 50% da potência
eólica instalada no Brasil5 está há menos de 500 km da fábrica, e também pela proximidade com o
Porto do Pecém, utilizado tanto para exportação de pás quanto para recebimento de insumos via
importação ou cabotagem.
Em 2013, fundamos nossa unidade de serviços especializados, e passamos a oferecer serviços de
inspeção e reparos em pás, tanto de fabricação própria, quanto de terceiros, contando com equipes
atuando nas diversas regiões do Brasil e em outros países da América, como EUA, México e Argentina.
Nos EUA, contamos com uma subsidiária denominada Aeris Services LLC, dedicada à prestação de
serviços de manutenção e reparo de pás, que utiliza do conhecimento e infraestrutura na fabricação de
pás, para oferecer ao mercado de OEM de aerogeradores um serviço diferenciado.
5

De acordo com o Banco de Informações da ANEEL. Data Base: 1 de setembro de 2020.
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Atuamos por meio de contratos de fornecimento de longo prazo, segundo os quais dedicamos
capacidade em nossas instalações aos clientes em troca de seu compromisso de adquirir volumes
anuais mínimos de conjuntos de pás eólicas (que consistem em três pás eólicas). Esse modelo de
fornecedor dedicado e colaborativo nos fornece volumes contratados que geram uma
previsibilidade de receita significativa, além de gerar também eficiência de capital que nos permite
produzir pás eólicas a um custo total entregue, a nosso ver, muito competitivo, ao mesmo tempo
que garante capacidade dedicada, crítica para nossos clientes. Com isso, permitimos que muitos
dos principais fabricantes de equipamentos originais de turbinas eólicas (OEM) da indústria, que
historicamente dependiam de produção interna, terceirizassem a fabricação de algumas de suas
pás eólicas por meio das instalações de manufatura avançadas da Companhia, estrategicamente
localizadas, com uma mão de obra qualificada e com custo muito competitivo em escala global.
Desta maneira, possuímos atualmente mais de 9.400 pás já contratadas a serem entregues nos
próximos anos.
Volume Contratado de Pás Eólicas (unidades)

Fonte: Companhia.

Nossa base de clientes é atualmente composta por quatro fabricantes de turbinas eólicas, contudo,
considerando os volumes já contratados para os próximos anos, bem como o contrato que está
sendo formalizado com novo cliente, nossa receita se torna mais pulverizada entre os cinco
clientes de nosso portfólio.
Quebra de Receita Contratada Por Clientes (%)

Além da fabricação de pás para aerogeradores, oferecemos aos nossos clientes os serviços de
desenvolvimento de processos de fabricação customizados, além de projeto e fabricação de
ferramentas exclusivas para cada produto.
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Além do disposto acima, é importante ressaltar que, desde o início das operações fabris da
Companhia, em 2012, a Companhia vem experimentando um crescimento acelerado, estando
preparada para continuar a lidar com os desafios gerados nos mais diversos processos internos,
incluindo o fluxo e armazenamento de matéria-prima, fluxo de componentes e produto acabado
dentro da unidade fabril, gestão de resíduos do processo produtivo, contratação e treinamento de
mão de obra, coleta de dados e processamento de informações, aperfeiçoamento do sistema de
gestão, dentre outros. Os recursos da oferta pública de ações da Companhia destinar-se-ão não
somente à expansão da nossa capacidade produtiva, mas também à modernização das atuais
instalações fabris e dos processos de apoio a produção, contribuindo para a contínua redução de
desperdícios.
Receita proveniente do setor e sua participação na receita líquida da Companhia
Embora considere um único segmento operacional, a Companhia apura suas receitas segregadas,
conforme segue:
Período findo
em 30 de junho
de 2020
(Consolidado)
Receita operacional líquida ...
Produtos..........................
Serviços ..........................

752.955
732.741
20.214

Exercício findo
Exercício
Período findo
em 31 de
encerrado em
em 30 de junho
dezembro de
31 de dezembro
de 2019
2019
de 2018
(Consolidado)
(Consolidado)
(Consolidado)
(Em milhares de Reais)
331.700
324.289
7.411

834.259
801.123
33.136

Exercício
encerrado em
31 de dezembro
de 2017
(Controladora)

647.206
640.446
6.760

682.899
681.178
1.721

A receita líquida da venda de produtos (pás para aerogeradores) representou 97,3% da receita
operacional líquida consolidada no primeiro semestre de 2020 e 97,8% no mesmo período de
2019. Para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a
participação do setor de produtos foi de 96,0%, 99,0% e 99,7%, respectivamente.
O quadro abaixo resume nossas principais informações financeiras e operacionais para os
períodos indicados:
Período de seis meses
findo em 30 de junho de
2020
(em milhões de R$)

Informações Financeiras Consolidadas
Receita Bruta ..................................................................
Receita Líquida ...............................................................
Lucro Líquido do período/exercício .................................
EBITDA antes do Incentivo Fiscal(1) ................................
EBITDA(2) ........................................................................
Margem EBITDA antes do Incentivo Fiscal (%)(3) ...........
Dívida Líquida(4) .............................................................
Dívida Líquida/EBITDA antes do incentivo fiscal
(últimos 12 meses).......................................................
Volume de Vendas(6) .......................................................
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

803.404
752.955
41.126
95.795
87.095
12,7%
624.626
2,94(5)
1.073

Exercício encerrado
em 31 de dezembro de
2019
2018
(em milhões de R$)
861.298
834.259
88.742
167.237
148.232
20,0%
296.585

681.759
647.206
116.650
196.375
173.410
30,3%
204.170

1,77
1.964

1,0
1.467

Variação
%
26,3%
28,9%
(23,9%)
(14,8%)
(14,5%)
(34,1%)
45,3%
70,6%
33,9%

O EBITDA antes dos incentivos fiscais refere-se ao EBITDA considerando a despesa total de Imposto de Renda e Contribuição Social
antes da aplicação do benefício fiscal concedido pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, referente a uma
redução de 75% do imposto de renda sobre o lucro, com efeito direto no caixa da Companhia.
O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) (sigla em inglês para LAJIDA – Lucro Antes dos Juros,
Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Depreciação e Amortização) é uma medida não contábil
elaborada pela Companhia, em consonância com a Instrução CVM n° 527, de 4 de outubro de 2012, conforme alterada (“Instrução CVM
527”), conciliada com suas demonstrações financeiras. O EBITDA é o resultado líquido do período/exercício, acrescido dos impostos de
renda e contribuição social correntes e diferidos, do resultado financeiro e das depreciações e amortizações e funciona como um
indicador de desempenho econômico geral, sendo uma medida gerencial que permite a comparação da Companhia com outras
empresas do setor. Nos termos do artigo 3º, inciso I, da Instrução CVM 527, a Companhia lembra que esta medida não possuí
significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias.
Margem EBITDA antes dos incentivos fiscais é o resultado da divisão do EBITDA antes dos incentivos fiscais pela receita líquida.
Dívida Líquida é a somatória de empréstimos e financiamentos circulantes e não circulantes, menos caixa e equivalentes de caixa,
aplicações financeiras circulante (ativos financeiros para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2019) e instrumentos financeiros derivativos.
Valor calculado com base no acumulado dos últimos 12 meses.
Quantidades de pás faturadas.
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Vantagens Competitivas
Capacidade tecnológica e histórico de entrega
Operando em uma atividade específica e demandante, desenvolvemos ao longo de nossa trajetória
amplo capital tecnológico e conhecimento das demandas de nossos clientes, o que nos permite
entregar os produtos dentro do prazo e atendendo a todos os padrões mundiais de qualidade, além
de estabelecer relevante barreira à entrada de novos concorrentes.
O modelo de negócios verticalizado, no qual somos responsáveis por todas as etapas de
produção, desde a gestão da matéria-prima até a entrega do produto acabado, reforça nossa
habilidade de entregar pás para aerogeradores customizadas. Dado o controle do processo
completo de produção, do processamento de insumos à entrega dos produtos finalizados, detemos
o know-how da execução e tecnologia que permite uma maior performance e agilidade na entrega
ao cliente. Além disso, não possuímos histórico de recalls e/ou devolução de pás, comprovando a
qualidade e consistência de nossa entrega.
No segmento de pás eólicas, possuir um histórico de execução comprovado é fundamental, pois os
fabricantes mundiais de turbinas (OEM) exigem que seus fornecedores demonstrem conhecimento
técnico e antecedentes na indústria, dado o elevado nível estratégico que tais fornecedores
possuem no modelo de negócio dos OEMs. Neste sentido, o sólido e reconhecido histórico de
entrega da Aeris, funciona como alta barreira à entrada de novos entrantes.
Acreditamos que nossos clientes apoiam nosso crescimento, através de investimentos substanciais
na expansão de nossa capacidade produtiva, na forma de taxas contratuais e antecipações de
valores, o que comprova o interesse destes fabricantes em nosso crescimento e perpetuação como
um fornecedor e exportador de confiança.
Um exemplo que demonstra esta dinâmica com nossos clientes é o relacionamento com a Vestas.
Em 2015, assinamos o primeiro contrato com a fabricante, para produção de pás do aerogerador
modelo V110, com valor total de R$855 milhões. Para atender a demanda, a Vestas investiu
aproximadamente R$125 milhões na ampliação do nosso parque industrial em 15.000 m². Em
2018, dado o sucesso da parceria, o contrato foi renovado por mais 2 anos, compreendendo um
valor adicional de R$853 milhões para a Aeris. Em paralelo, também em 2018, um novo acordo foi
firmado com a Vestas, este para produção de pás para o modelo V150. O acordo possui um valor
total de R$4.253 milhões e compreende investimentos da ordem de R$250 milhões em nosso
parque industrial, ampliando a área em mais 50.000 m².
Desta maneira, em um mercado em que os fabricantes de turbina cada vez mais terceirizam a
produção das pás, e impulsionado por crescente demanda por inovação e tecnologia, aparecemos
como um fornecedor adequado para atender a demanda em todo o mundo.
Histórico de Pás Faturadas (unidades)
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Parque industrial estrategicamente localizado em região com um dos maiores potenciais
eólicos do mundo e logística favorável para exportações
O nosso parque industrial é capacitado para a produção de pás de grande porte, contando com
uma área total superior a 1.280.000 m², e área construída superior a 90.000 m2. Contamos com
uma capacidade produtiva superior a 4.000 pás por ano, o equivalente a cerca de 4.5 GW de
capacidade, e com corpo técnico de mais de 5.000 funcionários altamente qualificados e treinados
para atender aos mais rigorosos requisitos dos clientes, em setembro de 2020. Nos últimos anos
realizamos constantes expansões de capacidade instalada, visando atender à crescente demanda
de nossos clientes, e apresentamos uma utilização média anual de 75% da nossa capacidade.
Capacidade Instalada Anual do Parque Industrial da Aeris (GW)

A fábrica está localizada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, próximo à cidade de
Fortaleza (CE), no centro do ecossistema de geração eólica do Brasil. A região nordeste concentra
mais de 90% dos 26GW de potencial eólico outorgado do Brasil e abriga a maior parte dos parques
eólicos do país6.
Além disso, acreditamos que a proximidade do Porto de Pecém, cerca de 20 km de distância, nos
garante um diferencial competitivo logístico, uma vez que permite o carregamento de pás direto da
fábrica para as embarcações, reduzindo movimentações adicionais e custos de armazenagem no
processo de exportação de pás. Com isto, conseguimos reduzir substancialmente os custos da
entrega das pás para o mercado nacional e internacional, além de oferecer um ciclo logístico
rápido e confiável para os parques eólicos. Nos últimos anos, a logística se tornou um fator chave
neste segmento, uma vez que o mercado vem demandando pás cada vez maiores, visando obter
ganhos de produtividade e tornando o transporte mais complexo e custoso.
Segundo projeções da Bloomberg7, espera-se que a geração de energia eólica cresça no mundo a
um ritmo de 5,8% ao ano até 2050, saltando de uma participação de 8% na matriz energética
global em 2017 para cerca de 21% em 2050. A localização geográfica privilegiada da Aeris, a
posiciona estrategicamente como um fornecedor viável e com vantagens competitivas logísticas,
para capturar as oportunidades de crescimento do setor, tanto a nível nacional quanto mundial.
Processo produtivo eficiente
Buscamos manter uma mentalidade de controle de custos e ganho de eficiência nos processos
industriais, o que nos possibilita crescer o volume produzido e ao mesmo tempo reduzir o custo de
não qualidade nos últimos anos.

6
7

De acordo com o Banco de Informações da ANEEL. Data Base: 1 de setembro de 2020.
De acordo com a New Energy Outlook 2019 da Bloomberg New Energy Finance (BNEF) (https://www.power-technology.com
/news/bloomberg-new-energy-outlook-2019/).
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Para atingir tal nível, buscamos operar com uma estrutura produtiva enxuta, toda concentrada em
um único parque industrial, com foco contínuo na otimização de processos, redução dos
desperdícios e consequente maximização dos retornos sobre o capital investido.
Outro aspecto chave é o engajamento de todo corpo técnico, motivados por uma cultura de
meritocracia e alinhados com os interesses e objetivos da companhia. No centro de nossa cultura
está o cuidado com nossas pessoas, e acreditamos que este é o caminho mais eficiente para gerar
funcionários engajados, que consequentemente geram aumento de produtividade e retorno
financeiro, que é compartilhado com os próprios funcionários, retroalimentando este ciclo virtuoso
de engajamento.
Cultura organizacional forte e direcionada para criação de valor compartilhado
Entendemos que resultados são construídos através de pessoas engajadas e que a transparência
nos relacionamentos com nossos acionistas é determinante para que possamos criar e
compartilhar valor.
Desde a nossa fundação, em 2010, investimos no desenvolvimento de uma cultura organizacional
forte, reforçada através de programas como o “Ventos do Futuro” e o “Ventos sem Fronteira”, por
meio dos quais nosso Conselho de Administração e nossos administradores definem metas de
médio prazo que são, então, desdobradas para toda a Companhia. Por meio do nosso sistema de
gestão, zelamos para que os processos e as pessoas estejam alinhados com essa cultura e com
os mesmos fins.
O ciclo virtuoso criado entre nós e nossas partes interessadas pode também ser notado na captura
e retenção de clientes. Um fator determinante para tanto são os modelos de contrato nos quais as
condições comerciais são altamente dependentes dos riscos assumidos por cada parte, fazendo
com que a Aeris e nossos clientes assumam riscos de forma equilibrada e explorem suas forças de
forma a reduzir o custo total de geração de energia eólica.
Ganhos de escala e rapidez no compartilhamento de lições aprendidas
Com nossas operações concentradas no mesmo complexo industrial, conseguimos diluir de forma
eficiente nossos custos fixos e despesas, resultando em maior competitividade para os clientes e
em retornos sobre o capital investido que permitem a continuidade de nosso crescimento.
Associada a uma cultura voltada para a melhoria contínua, a concentração das operações permite
que lições aprendidas sejam compartilhadas com rapidez e eficácia, sempre preservando a
propriedade intelectual de nossos clientes. A rápida disseminação do conhecimento contribui para
a redução de desperdícios e, consequentemente, melhores retornos aos nossos acionistas.
TEMAS ESG (“ENVIRONMENTAL, SOCIAL E GOVERNANCE”)
A Companhia segue diversas práticas ESG, entre a quais destacamos:
Ambiental
Além ser uma parte importante na cadeia de valores da energia eólica, que já é naturalmente
ecologicamente beneficente, seguimos padrões estritos de proteção ambiental:
•

Somos signatários do United Nations Global Compact;

•

Reduzimos em 57% as emissões de CO2 na produção de pás em 2019 quando comparado a
2017;

•

Reduzimos em 12,97% o consumo de água por pá produzida em 2019 quando comparado a
2018; e

•
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•

Fomos eleitos entre as 47 empresas mais sustentáveis do Brasil pelo Guia Exame
Sustentabilidade 2019.

Social
•

Em 2019, fomos eleitos a 3ª melhor companhia para se trabalhar no Ceará8 e 58ª no Brasil9;

•

Possuímos diversos programas de treinamento para os funcionários jovens e recém-chegados,
tais como, Ser Aprendiz, Programa de Estágio – Geração Aeris e Escola Aeris;

•

Em 2019, criamos a Universidade Aeris, promovendo treinamentos em diversas áreas para
nossos funcionários;

•

Em 2019, completamos mais de 730 dias sem acidentes com afastamento, um recorde para a
Companhia; e

•

Estabelecemos um comitê de inteligência social que promove ações sociais, coordenando
mais de cinco projetos.

Governança
•

Somos auditados desde a nossa fundação em 2010, sempre por empresas classificadas entre
as quatro maiores empresas de auditoria do Brasil (KPMG, PwC, Deloitte e EY);

•

40% do nosso Conselho de Administração é composto por membros independentes e 40% é
composto por mulheres;

•

Possuímos comitê de auditoria estatutário, com membros independentes e externos;

•

Possuímos comitês dedicados ao monitoramento de práticas ESG, como o Comitê de
Sustentabilidade e o Comitê de Integridade. O Comitê de Integridade tem a responsabilidade
de zelar pelo cumprimento do Código de Conduta Aeris, que norteia o padrão de ética e
conduta da empresa; e

•

Adotamos uma política de remuneração dos executivos atrelada a práticas ESG.

EVENTOS RECENTES
Contratos de Financiamento
Em agosto de 2020, a Companhia celebrou dois contratos de financiamento, quais sejam: (i)
Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do Banco BTG Pactual S.A. no montante de
R$150.000.000,00 com prazo de dois anos e taxa de juros equivalentes a 100% da taxa média
diária dos depósitos interfinanceiros, acrescida de 5,0% ao ano; e (ii) Cédula de Crédito Bancário
emitida em favor do Banco Santander (Brasil) S.A. no montante de R$100.000.000,00 com prazo
de dois anos e taxa de juros equivalentes a 100% da taxa média diária dos depósitos
interfinanceiros, acrescida de 4,0% ao ano.
Para mais informações sobre os contratos financeiros, vide seção 10.1 do Formulário de
Referência.

8
9

De acordo com a Great Place to Work (https://gptw.com.br/ranking/melhores-empresas/?ano=2019&tipo=Regional&ranking=
Cear%C3%A1&corte=Grandes)
De acordo com a Great Place to Work (https://gptw.com.br/ranking/melhores-empresas/?ano=2019&tipo=brLatam&ranking=
Nacional&corte=Grandes)
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Informações Financeiras Preliminares
No âmbito do processo de registro da Oferta, em conformidade com as orientações da CVM
expressas no item 3.2.2 do Ofício Circular/CVM/SEP/Nº 2/2020, com o propósito de assegurar
maior transparência ao mercado em geral a respeito das informações financeiras da Companhia,
informamos que, em caráter excepcional e preliminar, encontram-se divulgadas abaixo neste
Prospecto determinadas informações financeiras da Companhia referentes ao período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2020 (“Informações Financeiras Preliminares”).
Nesse sentido, de acordo com os princípios de abrangência e equidade previstos no artigo 16 da
Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, estimamos que nossa
receita líquida totalizou entre R$1.350 milhões e R$1.450 milhões, aproximadamente, no período
de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, representando um aumento de 144% a 163% se
comparada à receita líquida apurada em 30 de setembro de 2019. Adicionalmente, estimamos que
nosso lucro líquido totalizou entre R$85 milhões e R$95 milhões, aproximadamente, no período de
nove meses findo em 30 de setembro de 2020, representando um aumento de 76% a 96% se
comparado ao lucro líquido apurado em 30 de setembro de 2019.
Os diretores da Companhia entendem que o aumento estimado na receita líquida e no lucro líquido
do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 está em conformidade com as
justificativas apresentadas na análise das variações do período de seis meses encerrado em 30 de
junho de 2020 em comparação ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2019,
conforme descritas no item 10.1 (h) do Formulário de Referência.
As Informações Financeiras Preliminares ainda não foram revisadas pelos nossos Auditores
Independentes, estando, portanto, sujeitas a alterações.
Para informações adicionais, inclusive os riscos relacionados à divulgação de Informações
Financeiras Preliminares, vide o fator de risco “As Informações Financeiras Preliminares referentes
ao período findo em 30 de setembro de 2020 e apresentadas no item 10.9 do Formulário de
Referência são preliminares, incompletas, não auditadas ou revidas e estão sujeitas a alterações”
no item 4.1 do Formulário de Referência.
Essas Informações Financeiras Preliminares foram elaboradas e são de exclusiva responsabilidade
da administração da Companhia. A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes não
auditou, revisou, compilou ou executou quaisquer procedimentos previamente acordados com
relação
a
estas
informações
financeiras
preliminares.
Consequentemente,
a
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes não expressou uma opinião ou qualquer outra
forma de asseguração a respeito de tais informações.
Plano de Opção de Compra de Ações
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de agosto de 2020, foi aprovado o Plano de
Outorga de Opções de Compra de Ações de Emissão da Aeris Indústria e Comércio de
Equipamentos para Geração de Energia S.A., mas a eficácia do Plano é condicionada ao registro
de companhia aberta perante a CVM como companhia aberta e ao início das negociações das
ações da Companhia no segmento especial de listagem da B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão, o
Novo Mercado. Para mais informações sobre o Plano de Opção de Compra de Ações, ver a seção
“Diluição – Plano de Opções”, na página 111 deste Prospecto e seção 13.4 do Formulário de
Referência.
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Impactos da COVID-19 em nossas atividades
A Companhia não identificou alterações significativas nos principais riscos aos quais está exposta
no último exercício social, nem durante o exercício social corrente. A pandemia de COVID-19
afetou de forma não significativa os resultados da Companhia no segundo trimestre de 2020,
causando aumento anormal nos níveis de absenteísmo, principalmente devido às medidas
preventivas adotadas para isolamento de funcionários em grupo de risco e quarentena de 14 dias
para funcionários que apresentaram sintomas compatíveis com a COVID-19. Além dos impactos
na mão de obra, a Companhia precisou consumir parte do estoque de segurança de alguns
insumos devido ao aumento do tempo de trânsito de alguns materiais importados. A Companhia
entende que os procedimentos e práticas adotados para o gerenciamento de riscos atendem de
forma satisfatória suas necessidades de monitoramento e ações de prevenção, mitigação,
contingenciamento ou transferência de riscos.
ESTRUTURA SOCIETÁRIA
Alexandre
Funari
Negrão
432.866.094
70,29%

Edison Ticle
de A. Melo e
Souza Filho
6.158.288
1%

Alexandre
Sarnes
Negrão
30.483.527
4,95%

Bruno Vilela
Cunha
18.290.117
2,97%

Vitor de
Araujo
Santos
13.717.587
2,23%

Daniel
Henrique da
Costa Mello
13.717.587
2,23%

Cassio
Cancela e
Penna
13.717.587
2,23%

Bruno Lolli
13.717.587
2,23%

Marcio José
Marzola
12.193.411
1,98%

Gisela
Sarnes
Negrão
12.193.412
1,98%

Fernanda
Sarnes
Negrão
12.193.412
1,98%

Luiz
Henrique Del
Cistia
Thonon
6.096.706
0,99%

Vera Sarnes
Negrão
30.483.527
4,95%

Aeris Service LLC
100%

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Nossa sede localiza-se na Rod. CE-155, s/n, km 02 - Complexo Industrial e Portuário do Pecém,
Setor III, CEP 61.680-000 - Caucaia, Ceará - Brasil, e nosso número de telefone é +55 19 3702-2209.
O endereço do site é https://www.ri.aerisenergy.com.br. Informações contidas no site não constituirão
parte do Prospecto, ou serão consideradas como incorporadas por referência ao Prospecto.
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA
Nossa receita está concentrada em poucos clientes. A não renovação de contratos de longo
prazo ou a falha de algum dos clientes em cumprirem seus compromissos contratuais
podem afetar significativamente, de forma negativa, nossos resultados operacionais e
nossa condição financeira.
O mercado no qual atuamos tem como característica a concentração de um número pequeno de
clientes, todos fabricantes de aerogeradores, que invariavelmente possuem alta relevância no
faturamento das companhias geradoras de energia renovável decorrente de fontes eólicas para os
quais tais clientes prestam serviços e realizam fornecimentos de aerogeradores. Isso ocorre
também conosco. Nosso cliente mais representativo, a Vestas, representou 69,5% de nossa
receita líquida no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 e 49,1% no período de
seis meses encerrado em 30 de junho de 2019. Em seguida, Nordex Acciona Windpower e GE
Renewable Energy representaram, respectivamente, 20,5% e 9,7% de nossa receita líquida no
período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 e 18,4% e 30,5% de nossa receita
líquida no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2019.
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Se algum de nossos clientes for incapaz de cumprir suas obrigações previstas em contrato, total ou
parcialmente, especialmente aquelas obrigações relacionadas ao pagamento tempestivo de
valores a nós devidos e à colocação de novas ordens de compra nos volumes mínimos definidos
em contrato, poderemos ter nossos resultados operacionais e nossa condição financeira afetados
de forma relevante e negativa.
Temos nossas atividades concentradas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CE),
o que nos expõe a riscos que, se concretizados, deverão impactar nossa situação
operacional e nossas condições financeiras de forma adversa e relevante.
Atualmente temos duas unidades fabris, ambas localizadas no Complexo Industrial e Portuário
Pecém, no Estado do Ceará. Riscos aos quais está sujeito esse complexo industrial, tais como,
riscos de desastres naturais, acidentes de grandes proporções, greves ou paralisações, imposição
de restrições de acesso decorrentes de lockdown, perdas ou danos a bens e equipamentos, perda
de licenças essenciais a nossas atividades ou mesmo doenças infecto contagiosas, inclusive
pandemias, como o atual surto do coronavírus (COVID-19), podem levar a uma interrupção ou
significativa redução de nossas operações, afetando adversamente e de forma relevante nossa
capacidade de produzir, auferir receitas e, consequentemente, obter resultados financeiros
satisfatórios.
Nossos produtos podem não atingir as especificações de qualidade estabelecidas pelo
cliente, podemos não ser capazes de identificar e corrigir estas não conformidades e as pás
podem apresentar falhas durante a operação do aerogerador, expondo a empresa a
elevados custos com garantia e afetando a reputação da empresa.
Nossos produtos podem chegar aos parques eólicos com falhas originadas em diversas etapas de
nosso processo produtivo ou decorrentes de acidentes ocorridos durante os procedimentos de
transporte até sua destinação final, caso a responsabilidade por tal serviço de transporte seja
alocado à Companhia. Dentre essas falhas destacamos:
•

utilização de matérias-primas não conformes por falha no sistema de inspeção de recebimento
de materiais ou outra falha similar;

•

erros operacionais não identificados e não corrigidos durante o processo de produção; e/ou

•

danos causados durante o transporte, armazenagem e movimentação dos produtos acabados,
inclusive quando realizados por nossos clientes.

Nossos contratos de fornecimento contêm cláusulas de garantias de funcionamento dos produtos
por nós fornecidos e, eventual falha ou defeito decorrentes dos riscos acima mencionados, podem
levar à execução das garantias contratuais por nossos clientes, acarretando custos para a
Companhia.
No período findo em 30 de junho de 2020, reconhecemos gastos na execução de serviços para
corrigir falhas em produtos apresentadas durante o período de garantia que representaram 0,03%
de nossa receita líquida, o que equivale a R$222 mil. Nos anos de 2019 e 2018, tais gastos
representaram, respectivamente, 0,24% e 0,15% de nossa receita líquida, o que equivale a
R$2.005 mil e R$990 mil.
Falhas ou defeitos em nossos produtos, pela razão que seja, acarretando ou não em recalls,
podem resultar em gastos com garantia em volumes significativos, que podem, inclusive, não ser
integralmente cobertos pelas apólices de seguro vigentes. Caso isso ocorra, poderemos não
conseguir contratar seguros para nossos produtos no futuro (ou poderemos só conseguir contratar
tais seguros em condições mais onerosas), poderemos ter nossa reputação abalada e poderemos
ter que desembolsar valores adicionais relevantes. Qualquer desses fatores poderão afetar
adversamente e de forma relevante nossos resultados financeiros e operacionais.
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Nossos contratos estão sujeitos a diversas penalidades (liquidated damages) caso sejamos
incapazes de cumprir nossas obrigações lá estabelecidas, resultando, além da aplicação de
penalidades pecuniárias, na possibilidade de término antecipado ou declaração de vencimento
antecipado do contrato pela respectiva contraparte, impactando significativamente e de forma
adversa nossos resultados operacionais e situação financeira.
Nossos contratos estão sujeitos a diversas penalidades (liquidated damages) caso sejamos
incapazes de cumprir nossas obrigações lá estabelecidas. Isso pode acarretar a aplicação de
multas e possibilidade de rescisão antecipada do contrato por parte do cliente. Assim, podemos ser
compelidos a fazer pagamentos a nossos clientes como consequência de falhas no cumprimento
de cláusulas contratuais, em especial sobre o prazo de entrega dos produtos, seja por atrasos na
construção de prédios, instalação de máquinas e equipamentos, incapacidade de atingir a
cadência de produção prevista em contrato, ou atraso para atingir volume estabilizado de
produção, ou mesmo podemos ter o contrato encerrado antecipadamente por descumprimento de
obrigações.
Além disso, alguns de nossos contratos financeiros estabelecem obrigações de fazer e não-fazer
por parte da Companhia e de seus acionistas, cujo descumprimento pode levar ao vencimento
antecipado das dívidas por eles representadas. Na hipótese de a Companhia estar inadimplente
nos termos de qualquer um de seus contratos de financiamento, os saldos devedores nos termos
desses contratos (incluindo principal, juros e quaisquer multas) poderão ser antecipados e acionar
disposições sobre inadimplemento cruzado ou vencimento antecipado cruzado (cross-default e
cross-acceleration), que poderão consumir um valor significativo do caixa da Companhia. Para
mais informações acerca dos contratos financeiros da Companhia, veja a Seção 10.1.f do
Formulário de Referência.
Caso qualquer das situações aqui previstas ocorra, poderemos ter nossa reputação, nossos
resultados operacionais e nossa situação financeira afetados substancial e negativamente.
Podemos ser incapazes de produzir nosso produto em quantidade suficiente ou nos prazos
acordados com nossos clientes. Podemos não ser capazes de cumprir nossos cronogramas
de investimentos e de aumento de capacidade produtiva, o que pode também atrasar o
fornecimento de nossos produtos a nossos clientes. Isso pode comprometer nossa
estratégia de crescimento e acarretar um efeito adverso relevante sobre nossa situação
financeira e resultados operacionais.
Temos um processo produtivo influenciado e dependente de diferentes fatores externos sobre os
quais não temos influência. Nossas cadeias de suprimentos, nacional ou internacional, podem
sofrer atrasos nos fornecimentos de matérias primas, sendo que algumas delas não possuem
similar nacional e são produzidas em poucos países estrangeiros, dificultando sua obtenção, seja
por questões mais diretamente vinculadas à importação, como a volatilidade cambial, seja por
questões de estoque insuficiente. Inclusive, no ano de 2019, tivemos experiências com restrições
no fornecimento de determinada matéria prima por desequilíbrio na oferta desses materiais vindos
do Equador. Também tivemos iminente risco de parada de nossa produção causada por uma
manutenção de duração maior que a prevista em uma fábrica de um de nossos fornecedores,
fazendo com que nossos estoques ficassem em níveis inferiores aos níveis definidos como
estoque de segurança.
Além disso, podemos experimentar a falta de mão de obra qualificada (inclusive por questões de
saúde laboral derivada de doenças em larga escala e pandemias) e sofrer impactos derivados de
mudanças relacionadas à logística, questões regulatórias, aduaneiras e fiscais e o funcionamento
apropriado de nossas unidades fabris por conta de paradas prolongadas de produção, inclusive
decorrentes de quebra de máquinas com alto tempo de reparo, falhas no abastecimento de água,
energia elétrica e combustíveis, recebimento de matérias-primas que não cumprem os requisitos
de qualidade, principalmente em matérias com ciclos logísticos longos.
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Caso ocorram atrasos decorrentes desses fatores, podemos não conseguir cumprir os prazos
contratados perante nossos clientes e/ou atender a demanda previamente acordada, resultando
em provável aplicação de penalidades como o pagamento de multas, cancelamentos e possível
perda de participação de mercado.
O disposto acima, caso ocorra, deverá comprometer nossa estratégia de crescimento e acarretar
um efeito adverso relevante sobre nossa situação financeira e resultados operacionais.
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IDENTIFICAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, COORDENADORES DA OFERTA,
CONSULTORES E DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Para fins do disposto no Item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a
Companhia e a Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos nos seguintes endereços:
Companhia e Acionistas Vendedores
AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
R Rod. CE-155, s/n, km 02 - Complexo Industrial e Portuário do Pecém, Setor III
CEP 61.680-000 - Caucaia, Ceará - Brasil
At.: Lais Cristina de Sa Bortolozzo Lima
Tel.: +55 (19) 3702-2209
Coordenadores da Oferta
Banco BTG Pactual S.A. (Coordenador Líder)
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
Fax: + 55 (11) 3383-2001
www.btgpactual.com

XP Investimentos Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Av. Chedid Jafet, nº 75, Torre Sul, 30º andar
CEP 04551-065, São Paulo, SP
At.: Sr. Vitor Saraiva
Tel.: +55 (11) 4281-4277
https://www.xpi.com.br

Banco Morgan Stanley S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 6º e 8º andares
CEP 04538-132, São Paulo – SP
At.: Sr. Eduardo Mendez
Tel.: +55 (11) 3048-6000
http://www.morganstanley.com.br

Banco Santander (Brasil) S.A.
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e
nº 2.235, 24º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP.
At.: Sr. José Pedro Leite da Costa
Tel.: +55 (11) 3553-3489
www.santander.com.br

Citigroup Global Markets Brasil Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Paulista, nº 1.111, 10º andar
CEP 01311-920, São Paulo, SP
At.: Sr. Marcelo Millen
Tel.: +55 (11) 4009-2011
https://corporateportal.brazil.citibank.com

Banco Safra S.A.
Avenida Paulista, nº 2.100, 17º andar
CEP 01310-930, São Paulo, SP.
At.: Sr. João Paulo Feneberg Torres
Tel.: +55 (11) 3175-3284
https://www.safra.com.br

Consultores Legais Locais da
Companhia e dos Acionistas Vendedores
Stocche Forbes Advogados
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 10º andar,
CEP 04538-132, SP
At.: Sr. Henrique Filizzola
Tel.: +55 (11) 3755-5400
www.stoccheforbes.com.br

Consultores Legais Externos da Companhia
e dos Acionistas Vendedores
White & Case LLP
Av. Brig. Faria Lima, 2.277 – 4º andar,
CEP 01452-000,São Paulo – SP
At.: Srs. Donald Baker e John Guzman
Tel.: +55 (11) 3147-5607
www.whitecase.com
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Consultores Legais Locais dos
Coordenadores da Oferta

Consultores Legais Externos dos
Coordenadores da Oferta

Pinheiro Neto Advogados
Rua Hungria, nº 1100
CEP 01455-906, São Paulo, SP
At.: Sr. Fernando dos Santos Zorzo
Tel.: +55 (11) 3247-8400
Fax: +55 (11) 3247-8600
www.pinheironeto.com.br

Davis Polk & Wardwell LLP
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041,
Torre E - CJ 17A
CEP 04543-011, SP
At.: Manuel Garciadiaz
Tel.: +55 (11) 4871 8401
www.davispolk.com

Auditores Independentes da Companhia
Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
Rua Padre Carapuceiro, 858, - Torre Cícero
Dias, 8º andar
Boa Viagem, 51020-280 – Recife – PE – Brasil
At.: Sr. Francisco Pimentel
Telefone: +55 (81) 3201-4800
www.ey.com.br

PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes
R. Padre Carapuceiro, 910 - Torre Acácio Gil
Borsoi, 21º andar
Boa Viagem, 51021-110, Recife - PE
At: Sr. Vinicius Rego
Telefone: +55 (81) 3464-5000
www.pwc.com.br

Declaração de Veracidade das Informações
A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder prestaram declarações de
veracidade das informações, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, as quais se
encontram anexas a este Prospecto a partir da página 199.
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SUMÁRIO DA OFERTA
O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar
antes de investir nas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este
Prospecto, principalmente as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia –
Principais Fatores de Risco da Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”
nas páginas 19 e 96, respectivamente, deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do nosso
Formulário de Referência, e nas demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas,
anexas a este Prospecto, para melhor compreensão das atividades da Companhia e da Oferta,
antes de tomar a decisão de investir nas Ações.
Acionistas Vendedores

Alexandre Funari Negrão, Alexandre Sarnes Negrão, Bruno Vilela
Cunha, Marcio José Marzola, Vitor de Araujo Santos, Cassio
Cancela e Penna, Daniel Henrique da Costa Mello, Bruno Lolli,
Luiz Henrique Del Cistia Thonon, Gisela Sarnes Negrão Assis,
Fernanda Sarnes Negrão e Vera Sarnes Negrão.
Em 24 de agosto de 2020, Vera Sarnes Negrão e Alexandre
Funari Negrão firmaram o “Instrumento Particular de Doação”, nos
termos do qual, entre outras matérias, Alexandre doou à Vera
30.483.527 ações ordinárias de emissão da Companhia de sua
propriedade, de modo que Vera passou a ser acionista detentora
de 5% das ações de emissão da Companhia, de acordo com os
termos e condições estabelecidos no referido instrumento de
doação, condicionado à admissão à negociação das ações de
emissão da Companhia no segmento do Novo Mercado e
realização da Oferta.

Ações

176.923.070 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal de emissão da Companhia, todas livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, objeto da
Oferta, sem considerar as Ações Suplementares.

Ações Adicionais

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400 a
quantidade de Ações inicialmente ofertada poderia ter sido, mas
não foi, a critério dos Acionistas Vendedores e em comum acordo
com os Coordenadores da Oferta, acrescida em até 20%, ou seja,
em até 35.381.614 ações ordinárias de emissão da Companhia e
de titularidade dos Acionistas Vendedores, na proporção indicada
na página 42 deste Prospecto.

Ações em Circulação
(Free Float) no Mercado
após a Oferta

São as ações ordinárias de emissão da Companhia menos as de
propriedade do acionista controlador, de diretores, de conselheiros
de administração e as em tesouraria. Considerando apenas a
colocação das Ações, sem considerar as Ações Supementares,
23,7% das ações ordinárias de emissão da Companhia estarão em
circulação após a realização da Oferta. Considerando a colocação
das Ações e da totalidade das Ações Supementares, 26,55% das
ações ordinárias de emissão da Companhia estarão em circulação
após a realização da Oferta. Para mais informações, veja seção
“Informações sobre a Oferta – Composição do Capital Social” na
página 41 deste Prospecto.
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Ações Suplementares

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total
de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações
Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em
percentual equivalente a até 15%, ou seja, em até 26.538.460
ações ordinárias de emissão da Companhia, a serem emitidas
pela Companhia, bem como ações ordinárias de emissão da
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, na
proporção indicada na página 42 deste Prospecto, nas mesmas
condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas.

Agente Estabilizador ou XP

A XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A., agente autorizado a realizar operações de
estabilização de preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado brasileiro, nos termos do Contrato de
Estabilização.

Agentes de Colocação
Internacional

O BTG Pactual US Capital, LLC, a XP Investments US, LLC, o
Morgan Stanley & Co., LLC, o Santander Investment Securities,
Inc., o Citigroup Global Markets, Inc. e o Safra Securities, LLC,
considerados em conjunto.

Anúncio de Encerramento

Anúncio de encerramento da Oferta, a ser divulgado
imediatamente após a conclusão da Oferta, limitado a seis meses,
contados a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início,
na forma do artigo 29 e anexo V da Instrução CVM 400,
disponibilizado
nos
endereços
indicados
na
seção
“Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 71
deste Prospecto, informando o resultado final da Oferta.

Anúncio de Início

Anúncio de início da Oferta, a ser divulgado na forma do artigo 52
e anexo IV da Instrução CVM 400, disponibilizado nos endereços
indicados na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da
Oferta” na página 71 deste Prospecto, informando acerca do início
do Prazo de Distribuição.

Anúncio de Retificação

Anúncio a ser imediatamente divulgado, nos termos dispostos no
artigo 27 da Instrução CVM 400, na hipótese de ser verificada
divergência relevante entre as informações constantes neste
Prospecto Definitivo e no Prospecto Preliminar, que altere
substancialmente o risco assumido pelo investidor quando da sua
decisão de investimento, disponibilizados nos endereços indicados
na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na
página 71 deste Prospecto.

Aprovações Societárias

A abertura de capital da Companhia, sua adesão e admissão ao
Novo Mercado e a realização da Oferta Primária pela Companhia,
mediante aumento de capital da Companhia, dentro do limite de
capital autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão
do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos
termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações,
bem como seus termos e condições, foram aprovados na
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 20 de
agosto de 2020, cuja ata foi registrada na JUCEC sob o nº 5465314,
em 17 de setembro de 2020, e publicada no D.O.E.C. e no jornal “O
Estado” do Ceará em 29 de setembro de 2020.
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O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia,
dentro do limite do capital autorizado em seu estatuto social, foram
aprovados em Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 9 de novembro de 2020, cuja ata será
devidamente publicada no jornal “O Estado” do Ceará na data de
disponibilização do Anúncio de Início e será devidamente
registrada na JUCEC e publicada no D.O.E.C.
Para a realização da Oferta Secundária, bem como seus termos e
condições, não foi necessária qualquer aprovação societária dos
Acionistas Vendedores, incluindo a venda das Ações
Suplementares, e a fixação do Preço por Ação, tendo em vista que
os Acionistas Vendedores são pessoas físicas.
Atividade de Estabilização

O Agente Estabilizador poderá, a seu exclusivo critério, após
notificação aos demais Coordenadores da Oferta, realizar
operações bursáteis visando à estabilização do preço das ações
ordinárias de emissão da Companhia na B3, no âmbito da Oferta,
a partir da data de assinatura do Contrato de Colocação e dentro
de até 30 dias contados da data de início da negociação das
Ações na B3, inclusive, observadas as disposições legais
aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o qual foi
aprovado pela CVM e B3, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º,
da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476, antes
da divulgação do Anúncio de Início.
Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador de realizar
operações bursáteis e, uma vez iniciadas, tais operações poderão
ser descontinuadas e retomadas a qualquer momento, observadas
as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente
Estabilizador e a Corretora poderão escolher livremente as datas
em que realizarão as operações de compra e venda das ações
ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das atividades de
estabilização, não estando obrigados a realizá-las em todos os
dias ou em qualquer data específica, podendo, inclusive,
interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu
exclusivo critério.

Aviso ao Mercado

Aviso divulgado em 16 de outubro de 2020, e novamente
divulgado em 23 de outubro de 2020, com a identificação das
Instituições Consorciadas que aderiram à Oferta e informando
acerca de determinados termos e condições da Oferta, incluindo
os relacionados ao recebimento de Pedidos de Reserva, em
conformidade com o artigo 53 da Instrução CVM 400, nos
endereços indicados na seção “Disponibilização de Avisos e
Anúncios da Oferta” na página 71 deste Prospecto.

BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

Capital Social

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de
R$37.340.397,13, totalmente subscrito e integralizado, representado
por 615.828.842 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal.
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Contrato de Colocação

Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e
Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública de Distribuição de
Ações Ordinárias da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos
para Geração de Energia S.A., celebrado pela Companhia, pelos
Acionistas Vendedores, pelos Coordenadores da Oferta e pela B3,
na qualidade de interveniente anuente em 9 de novembro de 2020.

Contrato de Colocação
Internacional

Placement Facilitation Agreement, celebrado em 9 de novembro de
2020, entre a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Agentes de
Colocação Internacional, a fim de regular os esforços de colocação
das Ações pelos Agentes de Colocação Internacional junto aos
Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior.

Contrato de Empréstimo

Contrato de Empréstimo das Ações Ordinárias de Emissão da Aeris
Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia
S.A., celebrado entre os Acionistas Vendedores, na qualidade de
doador, o Agente Estabilizador, na qualidade de tomador, a
Corretora e, na qualidade de interveniente-anuente, a Companhia
em 9 de novembro de 2020.

Contrato de Estabilização

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de
Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Aeris
Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia
S.A., celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores, o
Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta, em 9
de novembro de 2020, estes últimos na qualidade de
intervenientes anuentes, que rege os procedimentos para a
realização de operações de estabilização de preços das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado brasileiro pelo
Agente Estabilizador, o qual foi devidamente aprovado pela B3 e
CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400
e do item II da Deliberação CVM 476.

Contrato de Formador de
Mercado

Contrato de Prestação de Serviços de Formado de Mercado,
celebrado entre a Companhia e o Formador de Mercado em 30 de
setembro de 2020, tendo por objeto exercício da atividade de
formador de mercado (market maker) das Ações, com a finalidade
de fomentar a liquidez das Ações no mercado secundário
mediante a existência de ordens firmes diárias de compra e venda
para as Ações, por meio dos ambientes administrados e
operacionalizados pela B3, pelo prazo de 12 meses, contado da
data de publicação do Anúncio de Encerramento, prorrogável
automaticamente por iguais períodos.

Contrato de Participação
no Novo Mercado

Contrato de Participação no Novo Mercado de Governança
Corporativa celebrado entre a Companhia e a B3 em 27 de
outubro de 2020, o qual entrará em vigor na data de
disponibilização do Anúncio de Início.

Contrato de Prestação de
Serviços

Contrato de prestação de serviços celebrado em 3 de novembro
de 2020, entre a Companhia, os Acionistas Vendedores e a B3.

Coordenador Líder ou
BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.
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Coordenadores da Oferta

O Coordenador Líder, a XP, o Morgan Stanley, o Santander, o Citi
e o Safra, considerados em conjunto.

Corretora

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A.

Cronograma Estimado
da Oferta

Veja a seção “Informações sobre a Oferta – Cronograma Estimado
da Oferta” na página 48 deste Prospecto.

Data de Liquidação

Data da liquidação física e financeira das Ações (sem considerar
as Ações do Lote Suplementar) que deverá ser realizada dentro do
prazo de até 2 Dias Úteis contados da data de disponibilização do
Anúncio de Início, com a entrega das Ações (sem considerar as
Ações do Lote Suplementar) aos respectivos investidores.

Data de Liquidação das
Ações Suplementares

Data da liquidação física e financeira das Ações Suplementares,
que ocorrerá no prazo de até 2 Dias Úteis contados da(s)
respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de Ações
Suplementares.

Destinação dos Recursos

Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão
destinados para: (i) expansão da capacidade produtiva da
Companhia; (ii) modernização das atuais instalações fabris e dos
processos de apoio a produção; (iii) reforço do capital de giro; e
(iv) pagamento antecipado ou amortização de dívidas.
Os recursos líquidos provenientes da Oferta Secundária serão
integralmente repassados aos Acionistas Vendedores, inclusive o
resultante do eventual exercício da Opção de Ações
Suplementares.

Direitos, Vantagens e
Restrições das Ações

As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos,
vantagens e restrições conferidos às ações ordinárias de emissão
da Companhia, nos termos previstos no seu Estatuto Social e na
Lei das Sociedades por Ações, conforme descritos a partir da
página 119 deste Prospecto e na seção 18 do Formulário de
Referência.

Distribuição Parcial

Não foi admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme
faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400.

Fatores de Risco

Para uma descrição de certos fatores de risco relacionados à
aquisição das Ações que devem ser considerados na tomada da
decisão de investimento, os investidores devem ler as seções
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações”, a partir das páginas 19 e 96 deste Prospecto,
respectivamente, bem como os Fatores de Risco descritos na
seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência para
ciência dos riscos que devem ser considerados antes de investir
nas Ações.

Formador de Mercado

BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
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Garantia Firme de
Liquidação

A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e não
solidária dos Coordenadores da Oferta, observado o disposto no
Contrato de Colocação, de liquidar as Ações (sem considerar as
Ações Suplementares) que tenham sido subscritas/adquiridas,
porém não integralizadas/liquidadas, no Brasil, pelos seus
respectivos investidores na Data de Liquidação, na proporção e até o
limite individual de garantia firme de liquidação prestada por cada um
dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de
Colocação. A garantia firme de liquidação é vinculante a partir do
momento em que, cumulativamente, for concluído o Procedimento
de Bookbuilding, forem concedidos os registros da Companhia como
emissora de valores mobiliários sob a categoria “A” pela CVM e da
Oferta pela CVM, assinados e cumpridas as condições precedentes
dispostas no Contrato de Colocação e no Contrato de Colocação
Internacional, disponibilizado este Prospecto Definitivo e divulgado o
Anúncio de Início.
Caso as Ações (sem considerar as Ações Suplementares) objeto de
garantia firme de liquidação efetivamente subscritas/adquiridas por
investidores não sejam totalmente integralizadas/liquidadas por estes
até a Data de Liquidação, cada Coordenador da Oferta, observado o
disposto no Contrato de Colocação, adquirirá, na Data de Liquidação,
pelo Preço por Ação, na proporção e até o limite individual da garantia
firme de liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da
Oferta, de forma individual e não solidária, a totalidade do saldo
resultante da diferença entre (i) o número de Ações objeto da garantia
firme de liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos
termos do Contrato de Colocação, multiplicado pelo Preço por Ação e
(ii) o número de Ações objeto da garantia firme de liquidação
efetivamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas, no
Brasil, por investidores no mercado, multiplicada pelo Preço por Ação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM
400, em caso de exercício da garantia firme de liquidação, caso os
Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos termos
do Contrato de Colocação, tenham interesse em vender tais Ações
antes da divulgação do Anúncio de Encerramento, o preço de venda
dessas Ações será o preço de mercado das ações ordinárias de
emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo,
entretanto, que as operações realizadas em decorrência das
Atividades de Estabilização não estarão sujeitas a tais limites.
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Inadequação da Oferta

O investimento nas Ações representa um investimento de risco, pois é
um investimento em renda variável e, assim, os investidores que
pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas patrimoniais e
riscos, inclusive aqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor
em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do
Brasil, descritos neste Prospecto e no Formulário de Referência, e que
devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão
de investimento. Como todo e qualquer investimento em valores
mobiliários de renda variável, o investimento nas Ações apresenta
riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser
cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de
investimentos. Uma decisão de investimento nas Ações requer
experiência e conhecimentos específicos que permitam ao investidor
uma análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de
atuação e os riscos inerentes ao investimento em ações, bem como
aos riscos associados aos negócios da Companhia, que podem,
inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. O investimento
em Ações não é, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos
relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não
há qualquer classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei
de adquirir Ações ou com relação à qual o investimento em Ações
seria, no entendimento da Companhia, dos Acionistas Vendedores e
dos Coordenadores da Oferta, inadequado. Os investidores devem ler
atentamente as seções deste Prospecto e do Formulário de Referência
que tratam sobre “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”.
Recomenda-se que os interessados em participar da Oferta consultem
seus advogados, contadores, consultores financeiros e demais
profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da
adequação da Oferta ao seu perfil de investimento, dos riscos inerentes
aos negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.

Instituições Consorciadas

Instituições intermediárias autorizadas a operar no mercado de
capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar da
Oferta exclusivamente para efetuar esforços de colocação das Ações
junto aos Investidores Não Institucionais, e que tenham aderido à
carta convite disponibilizada pelo Coordenador Líder.

Instituições Participantes
da Oferta

Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas, em
conjunto.

Instrumentos de Lock-up

Acordos de Restrição à Venda de Ações ordinárias de emissão da
Companhia assinados pela Companhia, seus Administradores e os
Acionistas Vendedores.

Investidores Estrangeiros

Os (i) investidores institucionais qualificados (qualified institutional
buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme
definidos na Regra 144A, editada pela SEC, em operações isentas
de registro, previstas no Securities Act e nos regulamentos
editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de
quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos
sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) investidores que sejam
considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos
ou constituídos de acordo com as leis desse país (non-U.S.
persons), nos termos do Regulamento S, no âmbito do Securities
Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de
cada investidor, que invistam no Brasil em conformidade com os
mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo
Banco Central e pela CVM.

•

31

Investidores Institucionais

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento
registrados na B3, que sejam considerados profissionais, nos termos
da regulamentação da CVM em vigor, em qualquer caso, que não
sejam considerados Investidores Não Institucionais, além de fundos
de investimentos, fundos de pensão, entidades administradoras de
recursos de terceiros registradas na CVM que apresentem intenções
específicas e globais de investimento, entidades autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, condomínios destinados à
aplicação em carteiras de títulos e valores mobiliários registrados na
CVM e/ou na B3, seguradoras, entidades abertas e fechadas de
previdência complementar e de capitalização, investidores
qualificados e profissionais nos termos da regulamentação da CVM,
em todos os casos, residentes e domiciliados ou com sede no Brasil
(inexistindo para estes valores mínimo ou máximo de investimento)
em todos os casos, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil,
bem como os Investidores Estrangeiros.

Investidores Não
Institucionais

Investidores Private e Investidores de Varejo.

Investidores Private

Investidores pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados ou
com sede no Brasil, e clubes de investimento registrados na B3, em
todos os casos, que (i) sejam considerados investidores qualificados
nos termos da regulamentação da CVM, (ii) que não sejam
considerados Investidores de Varejo, e (iii) que realizaram pedidos de
investimento durante o Período de Reserva no âmbito da Oferta do
Segmento Private, observado para esses investidores, em qualquer
hipótese, o valor mínimo de pedido de investimento superior a
R$1.000.000,00, e o valor máximo de pedido de investimento igual
ou inferior a R$10.000.000,00.

Investidores Private
Lock-up

Investidores Private que realizaram seus investimentos, no âmbito da
Oferta do Segmento Private Lock-up, de forma direta, durante o
Período de Reserva ou durante o Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas, e que concordaram, em seus respectivos Pedidos de
Reserva, com o Lock-up do Segmento Private.

Investidores Private Sem
Lock-up

Investidores Private que realizaram seus investimentos, no âmbito da
Oferta do Segmento Private Sem Lock-up, de forma direta, durante o
Período de Reserva ou durante o Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas, e que não aderiram, em seus respectivos Pedidos de
Reserva, com o Lock-up do Segmento Private.

Investidores de Varejo

Investidores pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados ou
com sede no Brasil e clubes de investimento registrados na B3,
que realizaram pedidos de investimento durante o Período de
Reserva no âmbito da Oferta de Varejo, observado para esses
investidores, em qualquer hipótese, o valor mínimo de pedido de
investimento igual ou superior a R$3.000,00 e o valor máximo de
pedido de investimento igual ou inferior R$1.000.000,00.

Investidores de Varejo
Lock-up

Investidores de Varejo que realizaram seus investimentos, no âmbito
da Oferta de Varejo Lock-up, de forma direta, durante o Período de
Reserva ou durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas,
e que concordaram, em seus respectivos Pedidos de Reserva, com o
Lock-up da Oferta de Varejo.
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Investidores de Varejo Sem
Lock-up

Investidores de Varejo que realizaram seus investimentos, no âmbito
da Oferta de Varejo Sem Lock-up, de forma direta, durante o Período
de Reserva ou durante o Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas, e que não aderiram, em seus respectivos Pedidos de
Reserva, com o Lock-up da Oferta de Varejo.

Lock-up do Segmento
Private

Os Investidores Private Lock-up não poderão, pelo prazo de 70
(setenta) dias contados da data de disponibilização do Anúncio de
Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar
em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer
título, as Ações que subscreverem/adquirirem no âmbito da Oferta
do Segmento Private Lock-up.
Dessa forma, como condição para a participação na Oferta do
Segmento Private Lock-up, cada Investidor Private Lock-up, ao
realizar seu Pedido de Reserva, autorizou seu agente de custódia
na Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais Ações para
a carteira mantida pela Central Depositária gerida pela B3
exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações
ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o
encerramento do Lock-up do Segmento Private. Não obstante o
Lock-up do Segmento Private, as Ações subscritas/adquiridas no
âmbito da Oferta do Segmento Private Lock-up poderão ser
outorgadas em garantia da Câmara de Compensação e
Liquidação da B3, caso as Ações venham a ser consideradas
elegíveis para depósito de garantia, de acordo com os normativos
da B3, independentemente das restrições mencionadas acima.
Neste caso, a Câmara de Compensação e Liquidação da B3
estará autorizada a desbloquear as Ações adquiridas no âmbito da
Oferta do Segmento Private que foram depositadas em garantia
para fins de excussão da garantia, nos termos dos normativos da
B3. Para maiores informações, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – Os Investidores de Varejo
Lock-up ou Investidores Private Lock-up, diante da impossibilidade
de transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de
forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de
emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da
Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas situações”,
na página 57 deste Prospecto.

Lock-up da Oferta de Varejo

Os Investidores de Varejo Lock-up não poderão, pelo prazo de 45
(quarenta e cinco) dias contados da data de disponibilização do
Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a
venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a
qualquer título, as Ações que subscreverem/adquirirem no âmbito
da Oferta de Varejo Lock-up.
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Dessa forma, como condição para a participação na Oferta de
Varejo Lock-up, cada Investidor Não Institucional da Oferta de
Varejo Lock-up, ao realizar seu Pedido de Reserva, autorizou seu
agente de custódia na Central Depositária gerida pela B3 a
depositar tais Ações para a carteira mantida pela Central
Depositária gerida pela B3 exclusivamente para este fim. Em
qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na Central
Depositária gerida pela B3 até o encerramento do Lock-up da
Oferta de Varejo. Não obstante o Lock-up da Oferta de Varejo, as
Ações subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta de Varejo
poderão ser outorgadas em garantia da Câmara de Compensação
e Liquidação da B3, caso as Ações venham a ser consideradas
elegíveis para depósito de garantia, de acordo com os normativos
da B3, independentemente das restrições mencionadas acima.
Neste caso, a Câmara de Compensação e Liquidação da B3
estará autorizada a desbloquear as Ações adquiridas no âmbito da
Oferta de Varejo que foram depositadas em garantia para fins de
excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3. Para
maiores informações, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – Os Investidores de Varejo
Lock-up ou Investidores Private Lock-up, diante da impossibilidade
da transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de
forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de
emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da
Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas situações”,
na página 57 deste Prospecto.
Negociação na B3

As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser
negociadas no Novo Mercado a partir do dia útil seguinte à
divulgação do Anúncio de Início sob o código “AERI3”.

Oferta

A Oferta Primária e a Oferta Secundária, consideradas em
conjunto.

Oferta do Segmento
Private

Oferta aos Investidores Private, no montante de 0,089% das Ações
(considerando as Ações Suplementares), a qual compreende a Oferta
do Segmento Private Lock-up e Oferta do Segmento Private Sem
Lock-up.

Oferta do Segmento
Private Lock-up

No contexto da Oferta do Segmento Private, a distribuição pública
aos Investidores Private Lock-up, no montante de 0,089% das
Ações (considerando as Ações Suplementares).

Oferta do Segmento Private
Sem Lock-up

No contexto da Oferta do Segmento Private, não houve
distribuição pública aos Investidores Private Sem Lock-up.

Oferta de Varejo

Oferta aos Investidores de Varejo, no montante de, 2,129% do
total das Ações (considerando as Ações Suplementares) a qual
compreende a Oferta de Varejo Lock-up e Oferta de Varejo Sem
Lock-up.
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Oferta de Varejo Lock-up

No contexto da Oferta de Varejo, a distribuição pública aos
Investidores de Varejo Lock-up, no montante de 0,686% das
Ações (considerando as Ações Suplementares).

Oferta de Varejo Sem
Lock-up

No contexto da Oferta de Varejo, a distribuição pública aos
Investidores de Varejo Sem Lock-up, no montante de 1,443% das
Ações (considerando as Ações Suplementares).

Oferta Institucional

Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta, direcionada a
Investidores Institucionais.

Oferta Não Institucional

Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta, direcionada
aos Investidores Não Institucionais, no montante de 2,218%, do
total das Ações (considerando as Ações Suplementares), realizada
pelas Instituições Consorciadas, a qual compreende: (a) a Oferta
de Varejo; e (b) a Oferta do Segmento Private.

Oferta Primária

A distribuição pública primária de, inicialmente, 130.769.230
Ações, realizada no Brasil em mercado de balcão não organizado,
em conformidade com a Instrução CVM 400, por intermédio das
Instituições Participantes da Oferta, incluindo esforços de
colocação de Ações no exterior, realizados pelos Agentes de
Colocação Internacional para Investidores Estrangeiros que
invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de
investimento regulamentados pelo CMN, pelo Banco Central e/ou
pela CVM.

Oferta Secundária

A distribuição pública secundária de, inicialmente, 46.153.840
Ações de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas
Vendedores, realizada no Brasil em mercado de balcão não
organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, por
intermédio das Instituições Participantes da Oferta, incluindo
esforços de colocação de Ações no exterior, realizados pelos
Agentes de Colocação Internacional para Investidores
Estrangeiros que invistam no Brasil em conformidade com os
mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo
Banco Central e/ou pela CVM.

Offering Memoranda

O Preliminary Offering Memorandum e o Final Offering
Memorandum, conforme definidos no Contrato de Colocação
Internacional, considerados em conjunto.

Opção de Ações
Suplementares

Opção outorgada no Contrato de Colocação pela Companhia e
pelos Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos
do artigo 24 da Instrução CVM 400, para colocação das Ações
Suplementares, nas mesmas condições e preço das Ações,
exclusivamente, para prestação dos serviços de estabilização de
preço das Ações no âmbito da Oferta, conforme notificação por
escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, a ser exercida nos
termos dos normativos aplicáveis, em especial, a Instrução
CVM 400.
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Pedido de Reserva

Pedido de reserva de Ações pelos Investidores Não Institucionais, no
âmbito da Oferta Não Institucional, realizado mediante preenchimento
de formulário específico com uma única Instituição Consorciada.

Período de Colocação

Prazo de até 2 dias úteis, contados a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início, que se iniciará em 10 de
novembro de 2020 e se encerrará em 10 de maio de 2021, para
efetuar a colocação das Ações.

Período de Reserva

Período compreendido entre 23 de outubro de 2020, inclusive, e
6 de novembro de 2020, inclusive, para formulação de Pedido de
Reserva pelos Investidores Não Institucionais.

Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido entre 23 de outubro de 2020, inclusive, e
27 de outubro de 2020, inclusive, data esta que antecedeu em
pelo menos sete dias úteis a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, destinado à formulação de Pedido de Reserva pelos
Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas
Vinculadas. Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, como
foi verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das
Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais
e as Ações Suplementares), não foi permitida a colocação, pelos
Coordenadores da Oferta, de Ações junto a Investidores Não
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as
respectivas
intenções
de
investimento
automaticamente
canceladas, exceto quanto aos Pedidos de Reserva feitos por
Investidores Não Institucionais no Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas, os quais não foram cancelados.

Pessoas Vinculadas

Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução CVM 505:
(i) controladores e/ou administradores da Companhia e/ou dos
Acionistas Vendedores e/ou outras pessoas vinculadas à Oferta, bem
como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes,
descendentes e colaterais até o 2º grau; (ii) controladores e/ou
administradores das Instituições Participantes da Oferta e/ou dos
Agentes de Colocação Internacional; (iii) empregados, operadores e
demais prepostos das Instituições Participantes da Oferta e/ou dos
Agentes de Colocação Internacional diretamente envolvidos na
estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços
às Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de
Colocação Internacional desde que diretamente envolvidos na Oferta;
(v) demais profissionais que mantenham, com as Instituições
Participantes da Oferta e/ou com os Agentes de Colocação
Internacional, contrato de prestação de serviços diretamente
relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional
atinentes à Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelas Instituições Participantes da Oferta, e/ou por
pessoas físicas ou jurídicas vinculadas às Instituições Participantes
da Oferta e/ou aos Agentes de Colocação Internacional, ou por
pessoas a eles vinculadas, desde que diretamente envolvidos na
Oferta; (viii) cônjuges ou companheiros, ascendentes, e filhos
menores e colaterais até o 2º (segundo) grau das pessoas
mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (viii) clubes e fundos de
investimento cuja maioria das cotas pertença a Pessoas Vinculadas,
salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados.
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Prazo de Distribuição

Prazo para distribuição das Ações que se encerrará (i) em até 6
meses contados da data de disponibilização do Anúncio de Início,
conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400; ou (ii) na
data de disponibilização do Anúncio de Encerramento, o que
ocorrer primeiro.

Preço por Ação

No contexto da Oferta, o Preço por Ação foi fixado em R$5,55. A
escolha do critério de determinação do Preço por Ação é
justificada na medida que o preço de mercado das Ações
subscritas/adquiridas foi aferido de acordo com a realização do
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os
Investidores Institucionais apresentaram suas intenções de
investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição
injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do
artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por
Ações. Os Investidores Não Institucionais não participaram do
Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participaram
do processo de determinação do Preço por Ação.

Procedimento de
Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento realizado com
Investidores Institucionais pelos Coordenadores da Oferta, no Brasil,
e com Investidores Estrangeiros pelos Agentes de Colocação
Internacional, no exterior, conforme previsto no artigo 23, parágrafo
1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400.
Poderia ter sido, mas não foi aceita a participação de Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento, até o
limite máximo de 20% das Ações da Oferta Base. Nos termos do
artigo 55 da Instrução CVM 400, tendo em vista que foi verificado
excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Ações
da Oferta Base, foi vedada a colocação de Ações aos Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, tendo sido as ordens
de investimento realizadas por Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo
48 da Instrução CVM 400 para proteção (hedge) em operações com
derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações ordinárias de
emissão da Companhia como referência são permitidos na forma do
artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da
Oferta para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que
tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas.

Prospecto Definitivo ou
Prospecto

Este Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Aeris Indústria e
Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A.,
incluindo o Formulário de Referência a ele anexo, elaborado nos
termos da Instrução CVM 400 e do Código ANBIMA, e quaisquer
complementos, suplementos ou erratas ao mesmo.
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Prospecto Preliminar

O Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária
e Secundária de Ações de Emissão da Aeris Indústria e Comércio
de Equipamentos para Geração de Energia S.A., incluindo o
Formulário de Referência, elaborado nos termos da Instrução CVM
400 e do Código ANBIMA, e quaisquer complementos,
suplementos ou erratas ao mesmo.

Prospectos

O Prospecto Preliminar e este Prospecto Definitivo, considerados
em conjunto.

Público Alvo da Oferta

Os Investidores Não Institucionais e os Investidores Institucionais.

Rateio Oferta do Segmento
Private Lock-up

Como o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados
por investidores da Oferta do Segmento Private Lock-up foi igual ou
inferior ao montante de Ações destinadas à Oferta do Segmento
Private Lock-up, não houve rateio, sendo integralmente atendidos
todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Private
Lock-up, de modo que as Ações remanescentes foram destinadas
aos Investidores Private Sem Lock-up.

Rateio Oferta do Segmento
Private Sem Lock-up

Como o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados
por investidores da Oferta do Segmento Private Sem Lock-up foi
igual ou inferior ao montante de Ações destinadas à Oferta do
Segmento Private Sem Lock-up, não houve rateio, sendo
integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados
por Investidores Private Sem Lock-up.

Rateio Oferta de Varejo
Lock-up

Como o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados
por Investidores da Oferta de Varejo Lock-up foi igual ou inferior ao
montante de Ações destinadas à Oferta de Varejo Lock-up, não
houve rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de
Reserva realizados por Investidores de Varejo Lock-up, de modo
que as Ações remanescentes foram destinadas aos Investidores
de Varejo Sem Lock-up.
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Rateio Oferta de Varejo Sem Como o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados
Lock-up
por Investidores de Varejo Sem Lock-up foi igual ou inferior ao
montante de Ações destinadas à Oferta de Varejo Sem Lock-up,
não houve rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos
de Reserva realizados por Investidores de Varejo Sem Lock-up.
Registro da Oferta

A Oferta Primária foi registrada na CVM sob o n°
CVM/SRE/REM/2020/023 e a Oferta Secundária foi registrada na
CVM sob o n° CVM/SRE/SEC/2020/024, em 10 de novembro de
2020.
Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços indicados na
seção “Informações Adicionais” na página 68 deste Prospecto.

Restrição à Venda de
Ações (Lock-up)

A Companhia, seus Administradores e os Acionistas Vendedores
se comprometeram, perante os Coordenadores da Oferta e os
Agentes de Colocação Internacional, observadas as exceções
previstas no Contrato de Colocação Internacional e/ou nos
respectivos Instrumentos de Lock-up, a não oferecer, vender,
contratar a venda, penhorar, emprestar, dar em garantia, conceder
qualquer opção de compra, realizar qualquer venda a descoberto
ou de outra forma onerar ou dispor, direta ou indiretamente, pelo
período de 180 dias contados da data de disponibilização do
Anúncio de Início, quaisquer ações ordinárias de emissão da
Companhia de que sejam titulares imediatamente após a Oferta,
ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por, ou que
representem um direito de receber ações ordinárias de emissão da
Companhia, ou que admitam pagamento mediante entrega de
ações ordinárias de emissão da Companhia, bem como derivativos
nelas lastreados, ressalvadas as Ações Suplementares.
As vedações listadas acima não se aplicarão a algumas hipóteses
previstas no Contrato de Colocação Internacional, entre elas:
(i) doações de boa-fé, desde que, antes de tal doação, o respectivo
donatário comprometa-se com os Coordenadores da Oferta por
escrito a respeitar o prazo remanescente do período de lock-up;
(ii) transferências a um trust em benefício direto ou indireto do próprio
signatário do instrumento de lock-up e/ou de familiares imediatos do
mesmo, desde que, antes de tal transferência, o trust comprometa-se
por escrito a respeitar o prazo remanescente do período de lock-up;
(iii) transferências a quaisquer coligadas (sociedades pertencentes ao
mesmo grupo econômico) conforme definidas na Regra 405 do
Securities Act, conforme alterada, dos signatários do instrumento de
lock-up, desde que, antes de tal transferência, o respectivo
destinatário comprometa-se com os Coordenadores da Oferta por
escrito a respeitar o prazo remanescente do período de lock-up; e
(iv) transferências realizadas para fins de empréstimo de ações pelo
signatário do instrumento de lock-up para um Coordenador da Oferta
ou a qualquer instituição indicada por tal Coordenador da Oferta, de
um determinado número de ações para fins de realização das
atividades de estabilização do preço das Ações, nos termos do
Contrato de Distribuição e do Contrato de Estabilização.
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A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume
substancial das ações poderá prejudicar o valor de negociação
das Ações.
Para mais informações, veja o fator de risco “A emissão, a
venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades
significativas das ações de emissão da Companhia após a
conclusão da Oferta e/ou após o período de Lock-up, poderá
afetar negativamente o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário
e a percepção dos investidores sobre a Companhia”
constante da seção “Fatores de Risco – Riscos Relacionados
à Oferta e às Ações” na página 99 deste Prospecto.
Termo de Aceitação

Modelo de ato de aceitação da Oferta Institucional elaborado nos
termos da Deliberação CVM 860, o qual foi previamente
apresentado à CVM e poderá ser utilizado pelos Coordenadores
da Oferta para fins de cumprimento do disposto em referida
Deliberação CVM 860.

Valores Mínimo e Máximo
do Pedido de Reserva na
Oferta de Varejo

O valor mínimo de pedido de investimento igual ou superior a
R$3.000,00 e o valor máximo de pedido de investimento igual ou
inferior R$1.000.000,00.

Valores Mínimo e Máximo
do Pedido de Reserva na
Oferta do Segmento Private

O valor mínimo de pedido de investimento superior a
R$1.000.000,00 e o valor máximo de pedido de investimento igual
ou inferior a R$10.000.000,00.

Valor Total da Oferta

R$981.923.038,50, com base no Preço por Ação, sem considerar
a colocação das Ações Suplementares.
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do capital social
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$37.340.397,13, totalmente
subscrito e integralizado, representado por 615.828.842 ações ordinárias, nominativas, escriturais
e sem valor nominal.
Nos termos do Estatuto Social, a Companhia fica autorizada a aumentar o capital social mediante
deliberação do Conselho de Administração e independente de reforma estatutária, até o limite de
R$2.200.000.000,00, na forma do artigo 168 da Lei das Sociedades por Ações. O Conselho de
Administração fixará o número, preço e prazo de integralização e as demais condições da emissão
de ações, e estabelecerá se a subscrição será pública ou particular, assim como a exclusão do
direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia.
Os quadros abaixo indicam a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito
e integralizado na data deste Prospecto e a previsão após a conclusão da Oferta, considerando os
efeitos da eventual subscrição.
Antes da realização da Oferta, não existiam ações ordinárias de emissão da Companhia em
circulação no mercado.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar o exercício da Opção de Ações
Suplementares:

Ações ordinárias ..............................
Total .................................................
(1)
(2)

Antes da Oferta
Quantidade
Valor (R$)

Após a Oferta
Quantidade
Valor(1)(2)

615.828.842
615.828.842

746.598.072
746.598.072

37.340.397,13
37.340.397,13

763.109.623,63
763.109.623,63

Com base no Preço por Ação de R$5,55.
Sem dedução de comissões e despesas.

Após a realização da Oferta, sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares,
estima-se que, aproximadamente, 176.923.070 ações ordinárias de emissão da Companhia,
representativas de aproximadamente 23,7% do seu capital social, estarão em circulação no
mercado.
Na hipótese de colocação total das Ações, considerando o exercício da Opção de Ações
Suplementares:

Ações ordinárias ..............................
Total .................................................
(1)
(2)

Antes da Oferta
Quantidade
Valor (R$)

Após a Oferta
Quantidade
Valor(1)(2)

615.828.842
615.828.842

766.213.456
766.213.456

37.340.397,13
37.340.397,13

871.975.004,83
871.975.004,83

Com base no Preço por Ação de R$5,55.
Sem dedução de comissões e despesas.

Após a realização da Oferta, considerando o exercício da Opção de Ações Suplementares, estima-se
que, aproximadamente, 203.461.530 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de
aproximadamente 26,55% do seu capital social, estarão em circulação no mercado.
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Principais acionistas, Administradores e Acionistas Vendedores
Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas
por acionistas da Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na data deste Prospecto e a previsão
para após a conclusão da Oferta.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar o exercício da Opção de Ações
Suplementares:
Antes da Oferta
Ações
Ordinárias
%
Alexandre Funari Negrão ....................................................
Vera Sarnes Negrão ...........................................................
Alexandre Sarnes Negrão ...................................................
Bruno Vilela Cunha .............................................................
Marcio José Marzola ...........................................................
Vitor de Araujo Santos ........................................................
Cassio Cancela e Penna.....................................................
Daniel Henrique da Costa Mello .........................................
Bruno Lolli ...........................................................................
Luiz Henrique Del Cistia Thonon ........................................
Gisela Sarnes Negrão Assis ...............................................
Fernanda Sarnes Negrão....................................................
Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho .....................
Ações em Circulação ..........................................................
Total ....................................................................................

432.866.094
30.483.527
30.483.527
18.290.117
12.193.411
13.717.587
13.717.587
13.717.587
13.717.587
6.096.706
12.193.412
12.193.412
6.158.288
0
615.828.842

70,29%
4,95%
4,95%
2,97%
1,98%
2,23%
2,23%
2,23%
2,23%
0,99%
1,98%
1,98%
1,00%
0,00%
100,00%

Após a Oferta
Ações
Ordinárias
%
400.096.866
28.175.835
28.175.835
16.905.502
11.270.334
12.679.126
12.679.126
12.679.126
12.679.126
5.635.168
11.270.335
11.270.335
6.158.288
176.923.070
746.598.072

53,6%
3,8%
3,8%
2,3%
1,5%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
0,8%
1,5%
1,5%
0,8%
23,7%
100,00%

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando o exercício da Opção de Ações
Suplementares:
Antes da Oferta
Ações
Ordinárias
%
Alexandre Funari Negrão .....................................................
Vera Sarnes Negrão ............................................................
Alexandre Sarnes Negrão ....................................................
Bruno Vilela Cunha ..............................................................
Marcio José Marzola ............................................................
Vitor de Araujo Santos .........................................................
Cassio Cancela e Penna......................................................
Daniel Henrique da Costa Mello ..........................................
Bruno Lolli ............................................................................
Luiz Henrique Del Cistia Thonon .........................................
Gisela Sarnes Negrão Assis ................................................
Fernanda Sarnes Negrão.....................................................
Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho ......................
Ações em Circulação ...........................................................
Total .....................................................................................

432.866.094
30.483.527
30.483.527
18.290.117
12.193.411
13.717.587
13.717.587
13.717.587
13.717.587
6.096.706
12.193.412
12.193.412
6.158.288
0
615.828.842

70,29%
4,95%
4,95%
2,97%
1,98%
2,23%
2,23%
2,23%
2,23%
0,99%
1,98%
1,98%
1,00%
0,00%
100,00%

Após a Oferta
Ações
Ordinárias
%
395.181.483
27.829.681
27.829.681
16.697.810
11.131.872
12.523.357
12.523.357
12.523.357
12.523.357
5.565.937
11.131.873
11.131.873
6.158.288
203.461.530
766.213.456

51,58%
3,63%
3,63%
2,18%
1,45%
1,63%
1,63%
1,63%
1,63%
0,73%
1,45%
1,45%
0,80%
26,55%
100,00%

Identificação dos Acionistas Vendedores, quantidade de ações ofertadas, montante e
recursos líquidos
Segue abaixo descrição dos Acionistas Vendedores:
Alexandre Funari Negrão, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Av. José de
Souza Campos, 1321, 12° andar, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, inscrito no
CPF/ME sob o nº 623.468.908-63;
Vera Sarnes Negrão, brasileira, casada, decoradora, residente e domiciliada na Alameda das
Jaqueiras, nº 1380, Gramado, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CPF/ME
sob o nº 046.744.348-31;
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Alexandre Sarnes Negrão, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Avenida
Horácio Lafer, 593, Apto 11, Chácara Itaim, Edifício Place Vendome, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, inscrito no CPF/ME sob o nº 323.567.238-97;
Bruno Vilela Cunha, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na Rua Juvenal de
Melo Senra, 41, ap 401, Belvedere, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrito
no CPF/ME sob o nº 013.775.636-42;
Márcio José Marzola, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua José Vilar,
280, apto 900, bairro Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado de Ceará, inscrito no CPF/ME sob o
nº 158.783.818-42;
Vitor de Araujo Santos, brasileiro, solteiro, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Carlos
Vasconcelos, 597, apto 1002, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, inscrito no CPF/ME sob o
nº 324.538.388-65;
Cássio Cancela e Penna, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Andrade
Furtado, 1133, apto 2101, Bairro Cocó, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, inscrito no
CPF/ME sob o nº 044.690.916-50;
Daniel Henrique da Costa Mello, brasileiro, solteiro, engenheiro, residente e domiciliado na Rua
Marcos Macedo, 1460 - Apto 502 Patativa, Bairro Aldeot, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará,
inscrito no CPF/ME sob o nº 303.633.878-03;
Bruno Lolli, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Alexandre Jarosz
Junior, 570, Residencial Parque dos Alecrins, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo,
inscrito no CPF/ME sob o nº 313.301.408-00;
Luiz Henrique Del Cistia Thonon, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado na Rua
dos Alecrins, nº 700, apto. 103, Bairro Cambuí, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo,
inscrito no CPF/ME sob o nº 316.600.158-12;
Gisela Sarnes Negrão Assis, brasileira, casada, publicitária, residente e domiciliada na Av.
Professora Dea Ehrhardt Carvalho, nº 81, casa 10, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo,
inscrita no CPF/ME sob o nº 271.575.058.78;
Fernanda Sarnes Negrão, brasileira, casada, psicóloga, residente e domiciliada na Alameda das
Palmeiras, 1.081, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CPF/ME sob o nº
289.699.648-60.
Para informações adicionais, os investidores devem ler o item “15. Controle” do Formulário de
Referência, na página 775 deste Prospecto.
Características Gerais da Oferta
Descrição da Oferta
A Oferta consiste na distribuição pública (i) primária de, inicialmente, 130.769.230 novas ações
ordinárias de emissão da Companhia; e (ii) secundária de 46.153.840 ações ordinárias de emissão
da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, realizada no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com o Código ANBIMA e
demais normativos aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta.
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Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelos
Agentes de Colocação Internacional, em conformidade com o Contrato de Colocação Internacional,
junto a Investidores Estrangeiros, que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de
investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM, sem a necessidade,
portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência
ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio
de Início, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Suplementares)
poderia ter sido, mas não foi, a critério dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os
Coordenadores da Oferta, acrescida em até 20%, ou seja, em até 35.384.614 ações ordinárias de
emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas mesmas condições e
pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações inicialmente ofertadas
(sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual
equivalente a até 15%, ou seja, em até 26.538.460 ações ordinárias de emissão da Companhia, a
serem emitidas pela Companhia, bem como ações ordinárias de emissão da Companhia e de
titularidade dos Acionistas Vendedores, na prorporção indicada na página 42 deste Prospecto e
nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, conforme opção
outorgada pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do
Contrato de Colocação, as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação dos serviços
de estabilização de preço das Ações.Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações
Suplementares não serão objeto de garantia firme de liquidação por parte dos Coordenadores da
Oferta. O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato
de Colocação, inclusive, e por um período de até trinta dias contados da data de início da
negociação das Ações na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou
em parte, em uma ou mais vezes, conforme notificação por escrito, aos demais Coordenadores da
Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das Ações seja tomada em comum acordo entre o
Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação.
As Ações (sem considerar as Ações Suplementares) foram colocadas pelas Instituições
Participantes da Oferta em regime de Garantia Firme de Liquidação de forma individual e não
solidária. As Ações que foram objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de
Colocação Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente
subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil, em reais, nos termos do artigo 19,
parágrafo 4º, da Lei do Mercado de Capitais.
A Oferta foi registrada no Brasil junto à CVM em 10 de novembro de 2020, em conformidade com
os procedimentos previstos na Instrução CVM 400. Exceto pelo registro na CVM, a Companhia, os
Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta não registraram, nem pretendem registrar a
Oferta ou as Ações nos Estados Unidos ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado
de capitais de qualquer outro país. As Ações não foram e não poderão ser objeto de ofertas nos
Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. Persons, conforme definido no Securities Act,
exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção de registro do Securities Act.
Aprovações Societárias
A abertura de capital da Companhia, sua adesão e admissão ao Novo Mercado e a realização da
Oferta Primária, mediante aumento do capital social da Companhia, dentro do limite de capital
autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais
acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações,
bem como seus termos e condições, foram aprovados em Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia realizada em 20 de agosto de 2020, cuja ata foi registrada na JUCEC sob o
nº 5465314 e publicada no D.O.E.C. e no jornal “O Estado” do Ceará.
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O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital
autorizado em seu estatuto social, foram aprovados em Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 9 de novembro de 2020, cuja ata será devidamente publicada no jornal “O
Estado” do Ceará na data de disponibilização do Anúncio de Início e será devidamente registrada na
JUCEC e publicada no D.O.E.C.
Para a realização da Oferta Secundária, bem como seus termos e condições, não foi necessária
qualquer aprovação societária dos Acionistas Vendedores, incluindo a venda das Ações
Suplementares, e a fixação do Preço por Ação, tendo em vista que os Acionistas Vendedores são
pessoas físicas.
Preço por Ação
O Preço por Ação é de R$5,55, e foi fixado após a conclusão do procedimento de coleta de
intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, realizado no Brasil, pelos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e no exterior, pelos Agentes de
Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com
o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 e teve como parâmetro
as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço)
por Ação coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificável, na medida em que o preço
de mercado das Ações, a serem subscritas/adquiridas foi aferido de acordo com a realização do
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais
apresentaram suas intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá
diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º,
inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. Os Investidores Não Institucionais não participaram do
Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participaram do processo de determinação do
Preço por Ação.
Ações em Circulação (Free Float) no Mercado após a Oferta
Antes da realização da Oferta não existiam ações ordinárias de emissão da Companhia em
circulação no mercado. Após a realização da Oferta, sem considerar o exercício da Opção de
Ações Suplementares, 176.923.070 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas
de 23,7% de seu capital social, estarão em circulação no mercado. Considerando o exercício da
Opção de Ações Suplementares, 203.461.530 ações ordinárias de emissão da Companhia,
representativas de 26,55% do seu capital social, estarão em circulação no mercado. Para mais
informações, veja seção “Informações sobre a Oferta – Composição do Capital Social” na página
41 deste Prospecto.
Quantidade, montante e recursos líquidos
Os quadros abaixo indicam a quantidade de Ações emitidas/alienadas, o Preço por Ação, o valor
total das comissões pagas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores aos Coordenadores da
Oferta, bem como dos recursos líquidos oriundos da Oferta.
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Assumindo a colocação da totalidade das Ações, sem considerar o exercício da Opção de Ações
Suplementares:
Ofertante

Quantidade

Montante(1)
(R$)

Comissões e
Despesas(1)
(R$)

Recursos
Líquidos(1)(2)(3)
(R$)

Companhia ......................................
Acionistas Vendedores ...................
Total ................................................

130.769.230
46.153.840
176.923.070

725.769.226,50
256.153.812,00
981.923.038,50

42.198.786,64
9.922.947,89
52.121.734,53

683.570.439,86
246.230.864,11
929.801.303,97

(1)
(2)
(3)

Com base no Preço por Ação de R$5,55.
Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações, considerando o exercício da Opção de Ações
Suplementares:
Ofertante

Quantidade

Montante(1)
(R$)

Comissões e
Despesas(1)
(R$)

Recursos
Líquidos(1)(2)(3)
(R$)

Companhia ......................................
Acionistas Vendedores ...................
Total ................................................

150.384.614
53.076.916
203.461.530

834.634.607,70
294.576.883,80
1.129.211.491,50

46.473.531,02
11.411.390,08
57.884.921,10

788.161.076,68
283.165.493,72
1.071.326.570,40

(1)
(2)
(3)

Com base no Preço por Ação de R$5,55.
Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Custos de Distribuição
As taxas de registro da CVM, ANBIMA e B3 relativas à Oferta, as despesas com auditores,
advogados, consultores, bem como outras despesas descritas abaixo serão integralmente arcadas
pela Companhia. As comissões, impostos, taxas e outras retenções sobre comissões serão pagas
aos Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores na proporção das
Ações ofertadas por cada um deles. Para mais detalhadas sobre as despesas, veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A Companhia arcará com todos os custos e
despesas da Oferta, o que poderá afetar adversamente seus resultados no período subsequente à
realização da Oferta” constante na página 103 deste Prospecto.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Ações, sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares:

Custos

Valor (R$)(1)(2)

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(1)(2)(3)(4)

Comissões da Oferta(5) .........................................
Comissão de Coordenação(6) ..................................
Comissão de Colocação(7) ......................................
Comissão de Garantia Firme de Liquidação(8) ........
Comissão de Incentivo(9) .........................................
Despesas da Oferta(10) ...........................................
Tributos e Outras Retenções ..................................
Taxa de Registro na CVM .......................................
Custos da B3 ...........................................................
Taxa de Registro na ANBIMA .................................
Advogados e Consultores .......................................
Auditores Independentes ........................................
Outros .....................................................................
Total de Comissões e Despesas da Oferta(11).....

34.367.306,35
5.891.538,23
17.674.614,69
5.891.538,23
4.909.615,19
17.754.428,18
3.670.664,15
634.628,72
409.534,35
39.600,96
6.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
52.121.734,53

3,50%
0,60%
1,80%
0,60%
0,50%
1,81%
0,37%
0,06%
0,04%
0,00%
0,61%
0,41%
0,31%
5,31%

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Custo por
Ação(1)(2)

% em Relação
ao Preço por
Ação(3)

0,19
0,03
0,10
0,03
0,03
0,10
0,02
0,00
0,00
0,00
0,03
0,02
0,02
0,29

3,50%
0,60%
1,80%
0,60%
0,50%
1,81%
0,37%
0,06%
0,04%
0,00%
0,61%
0,41%
0,31%
5,31%

Com base no Preço por Ação de R$5,55.
Os valores e percentuais apresentados refletem ajustes de arredondamento e, assim, os totais apresentados podem não corresponder à
soma aritmética dos números que os precedem.
Considerando o preço por Ação de R$5,55.
Sem considerar o exercício da opção de Ações Suplementares e as Ações Adicionais.
Comissões totais a serem pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações
objeto da Oferta, inclusive em razão dos esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional.
Corresponde a 20% da remuneração base que é o Total de Comissões sem considerar a Comissão de Incentivo, conforme descrito no
Contrato de Colocação, a ser paga aos Coordenadores da Oferta relativamente aos serviços de coordenação da Oferta.
Corresponde a 60% da remuneração base que é o Total de Comissões sem considerar a Comissão de Incentivo, conforme descrito no
Contrato de Colocação, a ser paga aos Coordenadores da Oferta relativamente aos serviços de colocação das Ações.
Corresponde a 20% da remuneração base que é o Total de Comissões sem considerar a Comissão de Incentivo, conforme descrito no
Contrato de Colocação, a ser paga aos Coordenadores da Oferta pela prestação de Garantia Firme.
Considerando que a Remuneração de Incentivo é de 0,5% sobre o produto da colocação da oferta (que consiste em: (a) a soma do
produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações pelo Preço por Ação; somada ao (b) produto resultante da multiplicação
da quantidade total de Ações Suplementares efetivamente colocadas pelo Preço por Ação). A Comissão de Incentivo, conforme descrita
no Contrato de Colocação, constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia e dos Acionistas Vendedores. Os critérios utilizados na quantificação da Comissão de Incentivo são de
ordem estritamente discricionária, independentemente de parâmetros objetivos, sendo que a decisão quanto ao pagamento dessa
remuneração será tomada a exclusivo critério da Companhia e dos Acionistas Vendedores. O eventual pagamento entre Companhia e os
Acionistas Vendedores utilizará como parâmetro a sua percepção acerca da contribuição de cada um dos Coordenadores da Oferta para
o resultado da Oferta.

Não há outra remuneração devida pela Companhia ou pelos Acionistas Vendedores às Instituições
Participantes da Oferta (com exceção aos Coordenadores da Oferta, com relação a ganhos
decorrentes da atividade de estabilização) ou aos Agentes de Colocação Internacional, exceto pela
descrita acima, bem como não existe nenhum tipo de remuneração que dependa do Preço por
Ação.
Instituições Consorciadas
As Instituições Consorciadas foram convidadas pelos Coordenadores da Oferta, em nome da
Companhia e dos Acionistas Vendedores, para participar da colocação das Ações exclusivamente
junto a Investidores Não Institucionais.
Público Alvo
O público alvo da Oferta consiste em Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais.
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Cronograma Estimado da Oferta
Abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais
eventos a partir da concessão dos registros da Oferta pela CVM:
#

(1)

Data(1)

Eventos

1

Concessão dos registros da Oferta pela CVM
Disponibilização do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo

10/11/2020

2

Início de negociação das Ações no Novo Mercado

11/11/2020

3

Data de Liquidação

12/11/2020

4

Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

11/12/2020

5

Data limite para a liquidação de Ações Suplementares

15/12/2020

6

Data de encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo

25/12/2020

7

Data de encerramento do Lock-up da Oferta Private

19/01/2021

8

Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento

10/05/2021

Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a
critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição
deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução
CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

Foi admitido o recebimento de reservas para subscrição/aquisição das Ações desde a data da
nova divulgação do Aviso ao Mercado, as quais somente serão confirmadas pelo
subscritor/adquirente após o início do Prazo de Distribuição.
Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma
será alterado nos termos da Instrução CVM 400. Quaisquer Anúncios de Retificação serão
informados por meio de divulgação de Aviso ao Mercado nas páginas da rede mundial de
computadores da Companhia, dos Coordenadores da Oferta, das Instituições Participantes da
Oferta, da B3 e da CVM. Para informações sobre “Procedimento de Distribuição na Oferta”,
“Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou
Cancelamento da Oferta” e “Inadequação da Oferta” na página 48 deste Prospecto.
Procedimento da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação pública das Ações no Brasil, em
mercado de balcão não organizado, observado o disposto na Instrução CVM 400 e os esforços de
dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado, por meio de:
I.

uma oferta aos Investidores Não Institucionais, realizada pelas Instituições Consorciadas,
compreendendo:
(a) uma oferta aos Investidores Private, observado os termos descritos abaixo; e
(b) uma oferta aos Investidores de Varejo, observado os termos descritos abaixo.

II. uma oferta aos Investidores Institucionais, realizada exclusivamente pelos Coordenadores da
Oferta e pelos Agentes de Colocação Internacional.
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Os Coordenadores da Oferta, com a anuência da Companhia e dos Acionistas Vendedores,
elaboraram plano de distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução
CVM 400 e do Regulamento do Novo Mercado, no que diz respeito ao esforço de dispersão
acionária, o qual levou em conta a criação de uma base acionária diversificada de acionistas e
relações da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta com clientes
e outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores da Oferta, da
Companhia e dos Acionistas Vendedores, observado que os Coordenadores da Oferta
asseguraram (i) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes; (ii) o tratamento
justo e equitativo a todos os investidores; e (iii) o recebimento prévio, pelas Instituições
Participantes da Oferta, dos exemplares dos Prospectos para leitura obrigatória, de modo que suas
eventuais dúvidas possam ser esclarecidas junto aos Coordenadores da Oferta.
Não foi admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos
artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400.
Oferta Não Institucional
A Oferta Não Institucional foi realizada exclusivamente junto a Investidores Não Institucionais que
realizaram solicitação de reserva antecipada mediante o preenchimento de formulário específico
destinado à subscrição/aquisição de Ações, em caráter irrevogável e irretratável, no âmbito da
Oferta Não Institucional (“Pedido de Reserva”) junto a uma única Instituição Consorciada, durante o
período compreendido entre 23 de outubro de 2020, inclusive, e 6 de novembro de 2020, inclusive
(“Período de Reserva”), ou, no caso de Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, durante o período compreendido entre 23 de outubro de 2020, inclusive, e 27 de
outubro de 2020, inclusive (“Período de Reserva para Pessoas Vinculadas”), observados os
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva na Oferta de Varejo e os Valores Mínimo e
Máximo do Pedido de Reserva na Oferta do Segmento Private, nas condições descritas abaixo.
Os Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas puderam realizar
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas. Como foi verificado
excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais), foi vedada a colocação de Ações aos
Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva
realizados por Investidores Não Institucionais que eram Pessoas Vinculadas automaticamente
cancelados, exceto os Pedidos de Reserva que tenham sido realizados no Período de Reserva
para Pessoas Vinculadas.
No contexto da Oferta Não Institucional e considerando o esforço mínimo de dispersão acionária
previsto no artigo 12 do Regulamento do Novo Mercado, o montante de, no mínimo, 11% da
totalidade das Ações, considerando as Ações Suplementares e as Ações Adicionais, e de, no
máximo, 30% da totalidade das Ações, considerando as Ações Suplementares e as Ações
Adicionais, foi destinado prioritariamente, à colocação pública junto a Investidores Não
Institucionais que tenham realizado Pedido de Reserva, conforme o caso, de acordo com as
condições ali previstas e o procedimento indicado neste item:
(i) o montante de 0,089% do total das Ações (considerando as Ações Suplementares), foi
destinado à colocação pública para Investidores Private, sendo que:
(a) o montante de 0,089% do total das Ações foi destinado à colocação pública para
Investidores Private que realizaram seus investimentos de forma direta e que
concordaram, em seus respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up do Segmento
Private; e
(b) nenhuma Ação foi destinada à colocação pública para Investidores Private que realizaram
seus investimentos de forma direta e que não concordaram, em seus respectivos Pedidos
de Reserva, com o Lock-up do Segmento Private.
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(ii) o montante de 2,129% do total das Ações (considerando as Ações Suplementares), foi
destinado à colocação pública para Investidores de Varejo sendo que :
(a) o montante de 0,686% do total das Ações foi destinado à colocação pública para
Investidores de Varejo que realizaram seus investimentos de forma direta e que
concordaram, em seus respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up da Oferta de
Varejo; e
(b) o montante de 1,443% do total das Ações foi destinado à colocação pública para
Investidores de Varejo Sem Lock-up.
No contexto da Oferta Não Institucional, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de
Reserva na Oferta de Varejo e os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva na Oferta do
Segmento Private, os Investidores Não Institucionais, a seu exclusivo critério, puderam aderir
simultaneamente a mais de uma das modalidades da Oferta Não Institucional indicadas acima,
devendo, para tanto, indicar e discriminar em seus respectivos Pedidos de Reserva os valores a
serem alocados em cada modalidade da Oferta Não Institucional desejada, com uma única
Instituição Consorciada.
RECOMENDOU-SE AOS INVESTIDORES NÃO INSTITUCIONAIS INTERESSADOS NA
REALIZAÇÃO DOS PEDIDOS DE RESERVA QUE (I) LESSEM CUIDADOSAMENTE OS
TERMOS E AS CONDIÇÕES ESTIPULADOS NO PEDIDO DE RESERVA, SOBRETUDO OS
PROCEDIMENTOS RELATIVOS À LIQUIDAÇÃO DA OFERTA E AS INFORMAÇÕES
CONSTANTES DO PROSPECTO E DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ESPECIALMENTE AS
SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO DA COMPANHIA”
E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, BEM COMO O ITEM
“4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA; (II) VERIFICASSEM COM A
INSTITUIÇÃO CONSORCIADA DE SUA PREFERÊNCIA, ANTES DE REALIZAR SEU PEDIDO
DE RESERVA, SE ESTA EXIGIA A MANUTENÇÃO DE RECURSOS EM CONTA ABERTA E/OU
MANTIDA JUNTO A ELA PARA FINS DE GARANTIA DO PEDIDO DE RESERVA;
(III) ENTRASSEM EM CONTATO COM A INSTITUIÇÃO CONSORCIADA DE SUA
PREFERÊNCIA PARA OBTER INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS SOBRE O PRAZO
ESTABELECIDO PELA INSTITUIÇÃO CONSORCIADA PARA A REALIZAÇÃO DO PEDIDO DE
RESERVA OU, SE FOR O CASO, PARA A REALIZAÇÃO DO CADASTRO NA INSTITUIÇÃO
CONSORCIADA, TENDO EM VISTA OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS ADOTADOS POR
CADA INSTITUIÇÃO CONSORCIADA; E (IV) VERIFICASSEM COM A INSTITUIÇÃO
CONSORCIADA DE SUA PREFERÊNCIA, ANTES DE PREENCHER E ENTREGAR O SEU
PEDIDO DE RESERVA, A POSSIBILIDADE DE DÉBITO ANTECIPADO DA RESERVA POR
PARTE DA INSTITUIÇÃO CONSORCIADA.
Oferta do Segmento Private
Observado o disposto neste item, foi permitido aos Investidores Private a participação na Oferta do
Segmento Private mediante preenchimento de Pedido de Reserva com uma única Instituição
Consorciada, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva na Oferta do
Segmento Private por Investidor Private.
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OS INVESTIDORES PRIVATE QUE ADERIRAM À OFERTA NÃO INSTITUCIONAL NÃO
PARTICIPARAM DO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING, E, PORTANTO, NÃO
PARTICIPARAM DA FIXAÇÃO DO PREÇO POR AÇÃO.
Procedimento da Oferta do Segmento Private
Os Investidores Private deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos de Reserva,
o procedimento abaixo:
(i)

durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o
caso, cada um dos Investidores Private interessados em participar da Oferta pode realizar
Pedido de Reserva, irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos incisos (iii), (v), (vi),
(x), (xii), e (xiii) abaixo e na seção “Violações das Normas de Conduta” na página 65 deste
Prospecto;

(ii)

os Investidores Não Institucionais que tiveram interesse em participar diretamente da Oferta do
Segmento Private Lock-up, devem ter, necessariamente, indicado no Pedido de Reserva que
estão de acordo com o Lock-up do Segmento Private, sob pena de terem sido considerados
Investidor da Oferta Private Sem Lock-up e não participar da Oferta do Segmento Private
Lock-up;

(iii) os Investidores Private que realizaram Pedido de Reserva puderam estipular, no Pedido de
Reserva, um preço máximo por Ação como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva,
sem necessidade de posterior confirmação, sendo que, caso o Preço por Ação tenha sido fixado
em valor superior ao valor estabelecido pelo Investidor Private, o respectivo Pedido de Reserva
terá sido automaticamente cancelado;
(iv) as Instituições Consorciadas somente atenderam Pedidos de Reserva realizados por
Investidores Private titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo investidor.
Recomendou-se aos Investidores Private interessados na realização de Pedidos de Reserva
que (a) lessem cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de Reserva,
especialmente os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as informações constantes
do Prospecto Preliminar; (b) verificassem com a Instituição Consorciada de sua preferência,
antes de realizar o seu Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá a
manutenção de recursos em conta nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido
de Reserva; e (c) entrassem em contato com a Instituição Consorciada de sua preferência
para obter informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela Instituição
Consorciada para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a realização do
cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados
por cada Instituição Consorciada;
(v)

os Investidores Private devem ter realizado seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva,
sendo que os Investidores Private que sejam Pessoas Vinculadas devem ter,
necessariamente, indicado no Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa Vinculada, sob
pena de seu Pedido de Reserva ter sido cancelado pela Instituição Consorciada, observado
ainda o Valor Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta do Segmento Private e o Valor
Máximo de Pedido de Investimento na Oferta do Segmento Private;

(vi) tendo em vista que foi verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais), não
foi permitida a colocação de Ações aos Investidores Private que sejam Pessoas Vinculadas,
tendo sido os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Private que sejam Pessoas
Vinculadas automaticamente cancelados, exceto os Pedidos de Reserva realizados no
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas;
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(vii) tendo em vista que o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por
investidores no âmbito da Oferta do Segmento Private Lock-up foi igual ou inferior ao
montante de Ações destinadas à Oferta do Segmento Private Lock-up, não houve rateio,
sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores
Private Lock-up, de modo que as Ações remanescentes foram destinadas aos Investidores
Private Sem Lock-up;
(viii) tendo em vista que o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por
investidores no âmbito da Oferta do Segmento Private Sem Lock-up foi igual ou inferior ao
montante de Ações destinadas à Oferta do Segmento Private Sem Lock-up, não houve rateio,
sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores
Private Sem Lock-up;
(ix) até as 16h00 do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início,
serão informados a cada Investidor Private pela Instituição Consorciada que tenha recebido o
respectivo Pedido de Reserva, por meio do seu respectivo endereço eletrônico, ou, na sua
ausência, por fac-símile, telefone ou correspondência, a Data de Liquidação, a quantidade de
Ações alocadas, o Preço por Ação e o valor do respectivo investimento, sendo que, em
qualquer caso, o valor do investimento será limitado àquele indicado no respectivo Pedido de
Reserva;
(x)

até as 10h00 da Data de Liquidação, cada Investidor Private que tenha realizado Pedido de
Reserva deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, em
moeda corrente nacional, do valor indicado no inciso (ix) acima à Instituição Consorciada que
tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, caso o Investidor Private não tenha
estipulado um preço máximo por Ação como condição de eficácia, do Preço por Ação
multiplicado pelo número de Ações a eles alocadas, sob pena de, em não o fazendo, ter seu
Pedido de Reserva automaticamente cancelado; em caso de tal cancelamento automático, a
Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva deverá garantir a liquidação
por parte do respectivo Investidor Private;

(xi) na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo
Pedido de Reserva entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao respectivo
Investidor Private que tenha realizado Pedido de Reserva, de acordo com os
procedimentos previstos no Contrato de Colocação, desde que tenha efetuado o
pagamento previsto no item (x) acima;
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(xii) caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto
Preliminar e deste Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
Investidores Private ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4º,
da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos do artigo 20 da Instrução
CVM 400; e/ou (c) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, o
Investidor Private poderá desistir do respectivo Pedido de Reserva devendo, para tanto,
informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de
Reserva (1) até as 12h00 do quinto dia útil subsequente à data de disponibilização deste
Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até as 12h00 do quinto dia útil
subsequente à data em que o Investidor Private for comunicado diretamente pela Instituição
Consorciada sobre a suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos das alíneas (b) e (c)
acima. Adicionalmente, os casos das alíneas (b) e (c) acima serão imediatamente divulgados
por meio de anúncio de retificação, nos mesmos veículos utilizados para divulgação do Aviso
ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. No
caso da alínea (c) acima, após a divulgação do anúncio de retificação, a respectiva Instituição
Consorciada deverá acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das aceitações
da Oferta, de que o respectivo Investidor Private está ciente de que a Oferta original foi
alterada e de que tem conhecimento das novas condições. Caso o Investidor Private não
informe sua decisão de desistência do Pedido de Reserva nos termos deste item, o Pedido de
Reserva será considerado válido e o Investidor Private deverá efetuar o pagamento do valor
do investimento. Caso o Investidor Private já tenha efetuado o pagamento nos termos do item
(x) acima e venha a desistir do Pedido de Reserva nos termos deste item, os valores
depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente
incidentes, no prazo de até três dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo
Pedido de Reserva; e
(xiii) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação ou de
cancelamento ou revogação da Oferta, todos os Pedidos de Reserva serão cancelados e a
Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva comunicará ao
respectivo Investidor Private o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive,
mediante divulgação de comunicado ao mercado. Caso o Investidor Private já tenha efetuado
o pagamento nos termos do inciso (x) acima, os valores depositados serão devolvidos sem
qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o
caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de até três dias
úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta. A rescisão do Contrato de
Colocação importará no cancelamento do registro da Oferta, nos termos do artigo 19,
parágrafo 4º da Instrução CVM 400.
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Lock-up da Oferta do Segmento Private
Os Investidores Private Lock-up não poderão, pelo prazo de 70 dias contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar
em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações. Dessa forma, como
condição para a participação na Oferta do Segmento Private Lock-up, cada Investidor Private
Lock-up, ao realizar seu Pedido de Reserva, deve ter autorizado seu agente de custódia na Central
Depositária gerida pela B3 a depositar tais Ações para a carteira mantida pela Central Depositária
gerida pela B3 exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas
na Central Depositária gerida pela B3 até o encerramento do prazo de 70 dias de Lock-up do
Segmento Private. Não obstante o Lock-up do Segmento Private, as Ações adquiridas no âmbito
da Oferta do Segmento Private Lock-up poderão ser outorgadas em garantia da Câmara de
Compensação e Liquidação da B3, caso as Ações venham a ser consideradas elegíveis para
depósito de garantia, de acordo com os normativos da B3, independentemente das restrições
mencionadas acima. Neste caso, a Câmara de Compensação e Liquidação da B3 estará
autorizada a desbloquear as Ações adquiridas no âmbito da Oferta do Segmento Private Lock-up
que foram depositadas em garantia para fins de excussão da garantia, nos termos dos normativos
da B3.
Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores Private Lock-up por
quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up do
Segmento Private aplicável e tendo em vista a impossibilidade das Ações da Oferta do
Segmento Private Lock-up serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia
ou permutadas, de forma direta ou indireta, tais restrições poderão causar-lhes perdas. Para
maiores informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os
Investidores de Varejo Lock-up ou Investidores Private Lock-up, diante da impossibilidade
da transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a
totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a
liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas situações”, na página 57
deste Prospecto.
Oferta de Varejo
Os Investidores de Varejo que desejaram adquirir Ações no âmbito da Oferta de Varejo puderam
preencher seu respectivo Pedido de Reserva com uma única Instituição Consorciada, observados
o Valor Mínimo de Pedido de Reserva na Oferta de Varejo e o Valor Máximo de Pedido de Reserva
na Oferta de Varejo por Investidor de Varejo.
Os Investidores de Varejo que aderiram à Oferta Não Institucional não participaram do
Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participaram da fixação do Preço por Ação .
Procedimento da Oferta de Varejo
Os Investidores de Varejo deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos de
Reserva, o procedimento abaixo:
(i)

durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o
caso, cada um dos Investidores de Varejo interessados em participar da Oferta pode realizar
Pedido de Reserva com uma única Instituição Consorciada, irrevogável e irretratável, exceto
pelo disposto nos incisos (iii), (v), (vi), (x), (xii), e (xiii) abaixo e na seção “Violações das
Normas de Conduta” na página 65 deste Prospecto;

(ii)

os Investidores de Varejo que tiveram interesse em participar diretamente da Oferta de Varejo
Lock-up, devem ter, necessariamente, indicado no Pedido de Reserva que estão de acordo
com o Lock-up da Oferta de Varejo, sob pena de terem sido considerados Investidor de
Varejo Sem Lock-up e não participar da Oferta de Varejo Lock-up;
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(iii) os Investidores de Varejo que realizaram Pedido de Reserva puderam estipular, no Pedido de
Reserva, um preço máximo por Ação como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva,
conforme previsto no parágrafo 3° do artigo 45 da Instrução CVM 400, sem necessidade de
posterior confirmação, sendo que, caso o Preço por Ação tenha sido fixado em valor superior
ao valor estabelecido pelo Investidor de Varejo, o respectivo Pedido de Reserva será
automaticamente cancelado;
(iv) as Instituições Consorciadas somente atenderam Pedidos de Reserva realizados por
Investidores de Varejo titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo investidor.
Recomendou-se aos Investidores de Varejo interessados na realização de Pedidos de
Reserva que (a) lessem cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de
Reserva especialmente os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as informações
constantes do Prospecto Preliminar; (b) verificassem com a Instituição Consorciada de sua
preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério,
exigirá a manutenção de recursos em conta nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do
Pedido de Reserva; e (c) entrassem em contato com a Instituição Consorciada de sua
preferência para obter informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela
Instituição Consorciada para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a
realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos
operacionais adotados por cada Instituição Consorciada;
(v)

os Investidores de Varejo puderam realizar seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva,
sendo que os Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas tiveram que,
necessariamente, indicar no Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa Vinculada, sob
pena de seu Pedido de Reserva ser cancelado pela Instituição Consorciada;

(vi) tendo em vista que foi verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais), não
foi permitida a colocação de Ações aos Investidores de Varejo que sejam Pessoas
Vinculadas, tendo sido os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo que
sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, exceto os Pedidos de Reserva
realizados no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas;
(vii) tendo em vista que o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por
investidores no âmbito da Oferta de Varejo Lock-up foi igual ou inferior ao montante de Ações
destinadas à Oferta de Varejo Lock-up, não houve rateio, sendo integralmente atendidos
todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo Lock-up, de modo que as
Ações remanescentes foram destinadas aos Investidores de Varejo Sem Lock-up;
(viii) tendo em vista que o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por
investidores no âmbito da Oferta de Varejo Sem Lock-up foi igual ou inferior ao montante de
Ações destinadas à Oferta de Varejo Sem Lock-up, não houve rateio, sendo integralmente
atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo Sem Lock-up;
(ix) até as 16h00 do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Início,
serão informados a cada Investidor de Varejo pela Instituição Consorciada que tenha recebido
o respectivo Pedido de Reserva por meio do seu respectivo endereço eletrônico, ou, na sua
ausência, por fac-símile, telefone ou correspondência, a Data de Liquidação, a quantidade de
Ações alocadas, o Preço por Ação e o valor do respectivo investimento, sendo que, em
qualquer caso, o valor do investimento será limitado àquele indicado no respectivo Pedido de
Reserva;
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(x)

até as 10h00 da Data de Liquidação, cada Investidor de Varejo que tenha realizado Pedido de
Reserva deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, em
moeda corrente nacional, do valor indicado no inciso (ix) acima à Instituição Consorciada que
tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, caso o Investidor de Varejo não tenha
estipulado um preço máximo por Ação como condição de eficácia, do Preço por Ação
multiplicado pelo número de Ações a ele alocadas, sob pena de, em não o fazendo, ter seu
Pedido de Reserva automaticamente cancelado; em caso de tal cancelamento automático, a
Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva deverá garantir a liquidação
por parte do respectivo Investidor de Varejo;

(xi) na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de
Reserva entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao respectivo Investidor de Varejo que
tenha realizado Pedido de Reserva de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de
Colocação, desde que tenha efetuado o pagamento previsto no inciso (x) acima;
(xii) caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto
Preliminar e deste Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
Investidores de Varejo ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45,
parágrafo 4º, da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos do artigo 20 da
Instrução CVM 400; e/ou (c) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 da Instrução
CVM 400, o Investidor de Varejo poderá desistir do respectivo Pedido de Reserva devendo,
para tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo
Pedido de Reserva (1) até as 12h00 do quinto dia útil subsequente à data de disponibilização
do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até as 12h00 do quinto dia útil
subsequente à data em que o Investidor de Varejo for comunicado diretamente pela
Instituição Consorciada sobre a suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos das alíneas
(b) e (c) acima. Adicionalmente, os casos das alíneas (b) e (c) acima serão imediatamente
divulgados por meio de anúncio de retificação, nos mesmos veículos utilizados para
divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da
Instrução CVM 400. No caso da alínea (c) acima, após a divulgação do anúncio de retificação,
a respectiva Instituição Consorciada deverá acautelar-se e certificar-se, no momento do
recebimento das aceitações da Oferta, de que o respectivo Investidor de Varejo está ciente de
que a Oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições. Caso o
Investidor de Varejo não informe sua decisão de desistência do Pedido de Reserva, nos
termos deste item, o Pedido de Reserva, será considerado válido e o Investidor de Varejo
deverá efetuar o pagamento do valor do investimento. Caso o Investidor de Varejo já tenha
efetuado o pagamento nos termos do item (x) acima e venha a desistir do Pedido de Reserva
nos termos deste item, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração,
juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores
relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de até três dias úteis contados do
pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva; e
(xiii) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação ou de
cancelamento ou revogação da Oferta, todos os Pedidos de Reserva serão cancelados e a
Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva comunicará ao
respectivo Investidor de Varejo o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive,
mediante divulgação de comunicado ao mercado. Caso o Investidor de Varejo já tenha
efetuado o pagamento nos termos do inciso (x) acima, os valores depositados serão
devolvidos sem qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem reembolso e com
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo
de até três dias úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta. A rescisão do
Contrato de Colocação importará no cancelamento do registro da Oferta, nos termos do artigo
19, parágrafo 4º da Instrução CVM 400.

•

56

Lock-up da Oferta de Varejo
Os Investidores de Varejo Lock-up não poderão, pelo prazo de 45 dias contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar
em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações. Dessa forma, como
condição para a participação na Oferta de Varejo Lock-up, cada Investidor de Varejo Lock-up, ao
realizar seu Pedido de Reserva, autorizou seu agente de custódia na Central Depositária gerida
pela B3 a depositar tais Ações para a carteira mantida pela Central Depositária gerida pela B3
exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na Central
Depositária gerida pela B3 até o encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo. Não obstante o
Lock-up da Oferta de Varejo, as Ações adquiridas no âmbito da Oferta de Varejo poderão ser
outorgadas em garantia da Câmara de Compensação e Liquidação da B3, caso as Ações venham
a ser consideradas elegíveis para depósito de garantia, de acordo com os normativos da B3,
independentemente das restrições mencionadas acima. Neste caso, a Câmara de Compensação e
Liquidação da B3 estará autorizada a desbloquear as Ações adquiridas no âmbito da Oferta de
Varejo que foram depositadas em garantia para fins de excussão da garantia, nos termos dos
normativos da B3.
Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores de Varejo Lock-up
por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up da
Oferta de Varejo aplicável e tendo em vista a impossibilidade das Ações da Oferta de Varejo
serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou permutadas, de forma
direta ou indireta, tais restrições poderão causar-lhes perdas. Para maiores informações,
veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os Investidores de
Varejo Lock-up ou Investidores Private Lock-up, diante da impossibilidade da transferir,
emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das
ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta,
poderão incorrer em perdas em determinadas situações.
Oferta Institucional
A Oferta Institucional foi realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e pelos Agentes
de Colocação Internacional junto aos Investidores Institucionais.
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, até o limite estabelecido, as Ações remanescentes
foram destinadas à colocação pública junto a Investidores Institucionais, por meio dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional. Não foram admitidas para
tais Investidores Institucionais reservas antecipadas, inexistiu estabelecimento de qualquer valor
mínimo e máximo de investimento e cada Investidor Institucional assumiu a obrigação de verificar
se está cumprindo os requisitos acima para participar da Oferta Institucional, para então apresentar
suas intenções de investimento, em valor financeiro, durante o Procedimento de Bookbuilding.
Tendo em vista que o número de Ações objeto de intenções de investimento recebidas de
Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da
Instrução CVM 400, excedeu o total de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de
Reserva, nos termos e condições descritos acima, tiveram prioridade no atendimento de suas
respectivas intenções de investimento os Investidores Institucionais que, a critério da Companhia,
dos Acionistas Vendedores, dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação
Internacional, levaram em consideração o disposto no Plano de Distribuição, nos termos do
parágrafo 3º do artigo 33 da Instrução CVM 400 e do Regulamento do Novo Mercado, melhor
atenderam ao objetivo desta Oferta de criar uma base diversificada de acionistas, formada por
Investidores Institucionais com diferentes critérios de avaliação sobre as perspectivas da
Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura macroeconômica brasileira e internacional.
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Até as 16h00 horas do primeiro dia útil imediatamente subsequente à data de disponibilização do
Anúncio de Início, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional
informarão aos Investidores Institucionais, por meio de seu endereço eletrônico ou, na sua
ausência, por telefone, sobre a Data de Liquidação, a quantidade de Ações alocada e o valor do
respectivo investimento. A entrega das Ações alocadas deverá ser efetivada na Data de
Liquidação, mediante pagamento em moeda corrente nacional, à vista e em recursos
imediatamente disponíveis, do valor resultante do Preço por Ação multiplicado pela quantidade de
Ações alocadas ao Investidor Institucional, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato
de Colocação.
No contexto da Oferta Institucional, e conforme dispõe a Deliberação CVM 860, a
subscrição/aquisição das Ações será formalizada mediante ato de aceitação da Oferta pelo
Investidor Institucional, o qual deverá ser realizado junto ao Coordenador com o qual tiver efetuado
sua ordem de investimento e, nos termos da Deliberação CVM 860, deverá, no mínimo, (i) conter
as condições de subscrição/aquisição e de integralização/liquidação das Ações, (ii) esclarecer que
não será admitida a distribuição parcial da Oferta (exceto pelas Ações Adicionais e pelas Ações
Suplementares), (iii) conter esclarecimento sobre a condição de Pessoa Vinculada (ou não) à
Oferta, e (iv) conter declaração de que obteve cópia dos Prospectos, observado que tal
formalização poderá ocorrer, inclusive, mediante o preenchimento e entrega, ao Coordenador com
o qual tiver efetuado sua ordem de investimento, do modelo de termo de aceitação da Oferta
previamente apresentado à CVM (“Termo de Aceitação”).
A subscrição/aquisição das Ações será formalizada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 85 da Lei
das Sociedades por Ações, por meio do Termo de Aceitação, e em sistema de registro da B3,
sendo, portanto, dispensado a apresentação de boletim de subscrição e contrato de compra e
venda, nos termos da Deliberação CVM nº 860, de 22 de julho de 2020. As Ações que forem objeto
de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional junto a
Investidores Estrangeiros serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas
no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, nos termos da Lei
4.131, da Resolução CMN 4.373 e da Instrução CVM 560.
Caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto
Preliminar e deste Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
Investidores Institucionais ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4º,
da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos do artigo 20 da Instrução CVM 400;
e/ou (c) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, o Investidor
Institucional poderá desistir da respectiva intenção de investimento, devendo, para tanto, informar
sua decisão ao Coordenador da Oferta que tenha recebido a respectiva intenção de investimento
(1) até as 12h00 do quinto dia útil subsequente à data de disponibilização do Prospecto Definitivo,
no caso da alínea (a) acima; e (2) até as 12h00 do quinto dia útil subsequente à data em que o
Investidor Institucional for comunicado diretamente pelo Coordenador da Oferta sobre a suspensão
ou a modificação da Oferta, nos casos das alíneas (b) e (c) acima. Adicionalmente, os casos das
alíneas (b) e (c) acima serão imediatamente divulgados por meio de anúncio de retificação, nos
mesmos veículos utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme
disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. No caso da alínea (c) acima, após a divulgação do
anúncio de retificação, o respectivo Coordenador da Oferta deverá acautelar-se e certificar-se, no
momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o respectivo Investidor Institucional
está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições.
Caso o Investidor Institucional não informe sua decisão de desistência da intenção de investimento
nos termos deste inciso, a intenção de investimento será considerada válida e o Investidor
Institucional deverá efetuar o pagamento do valor do investimento. Caso o Investidor Institucional já
tenha efetuado o pagamento nos termos descritos acima e venha a desistir da intenção de
investimento nos termos deste inciso, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos
valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de até três dias úteis contados do
pedido de cancelamento da respectiva intenção de investimento.
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Caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação ou de
cancelamento ou revogação da Oferta, todas as intenções de investimento serão canceladas e o
Coordenador da Oferta que tenha recebido a respectiva intenção de investimento comunicará ao
respectivo Investidor Institucional o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive,
mediante divulgação de comunicado ao mercado. Caso o Investidor Institucional já tenha efetuado
o pagamento nos termos descritos acima, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos
valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de até três dias úteis contados do
pedido de cancelamento da respectiva intenção de investimento. A rescisão do Contrato de
Colocação importará no cancelamento do registro da Oferta, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º
da Instrução CVM 400.
Poderia ter sido, mas não foi aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de
investimento, tendo sido permitida a colocação de Ações a Pessoas Vinculadas até o limite
máximo de 20% das Ações inicialmente ofertadas. Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400,
tendo em vista que foi verificado excesso de demanda superior a 1/3 das Ações inicialmente
ofertadas, não foi permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações junto a
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, tendo sido as ordens de investimento
realizadas por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente
canceladas.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações
ordinárias de emissão da Companhia (incluindo operações de total return swap), desde que tais
terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; ou que se enquadre dentre as outras exceções previstas
no artigo 48, inciso II, da Instrução CVM 400, sendo permitidos na forma do artigo 48 da Instrução
CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito
da Oferta para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400.
Prazos da Oferta
Nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400, o prazo para a distribuição das Ações terá início na
data de disponibilização do Anúncio de Início, com data estimada para ocorrer em 10 de novembro
de 2020, nos termos do artigo 52 e 54-A da Instrução CVM 400, e será encerrado na data de
disponibilização do Anúncio de Encerramento, limitado ao prazo máximo de 6 meses, contado a
partir da data de disponibilização do Anúncio de Início, com data máxima estimada para ocorrer em
10 de maio de 2020, em conformidade com o artigo 29 da Instrução CVM 400.
As Instituições Participantes da Oferta terão o prazo de até 2 dias úteis, contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início, para efetuar a colocação das Ações. A liquidação física e
financeira da Oferta deverá ser realizada até o último dia do Período de Colocação, exceto com
relação à distribuição de Ações Suplementares, cuja liquidação física e financeira deverá ser
realizada até o segundo dia útil contado da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de
Ações Suplementares. As Ações serão entregues aos respectivos investidores até as 16h00 horas
da Data de Liquidação ou da Data de Liquidação das Ações Suplementares, conforme o caso.
A data de início da Oferta será divulgada mediante a divulgação do Anúncio de Início em
conformidade com o artigo 52 da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado serão
anunciados mediante a divulgação do Anúncio de Encerramento, em conformidade com o artigo 29
da Instrução CVM 400.
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Contrato de Colocação e Contrato de Colocação Internacional
O Contrato de Colocação foi celebrado pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos
Coordenadores da Oferta, tendo como interveniente anuente a B3. De acordo com os termos do
Contrato de Colocação, os Coordenadores da Oferta concordaram em distribuir, em regime de
garantia firme de liquidação individual e não solidária, a totalidade das Ações (sem considerar as
Ações Suplementares), diretamente ou por meio das Instituições Consorciadas, em conformidade
com as disposições da Instrução CVM 400 e observados os esforços de dispersão acionária
previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3.
Os Coordenadores da Oferta prestarão Garantia Firme de Liquidação, conforme disposto na seção
“Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação”, na página 63 deste Prospecto.
Nos termos do Contrato de Colocação Internacional, celebrado na mesma data de celebração do
Contrato de Colocação, os Agentes de Colocação Internacional realizaram os esforços de
colocação das Ações no exterior.
O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional estabelecem que a obrigação
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem o
pagamento pelas Ações está sujeita a determinadas condições, como a ausência de eventos
adversos relevantes na Companhia e em seus negócios, a execução de certos procedimentos
pelos auditores independentes da Companhia, entrega de opiniões legais pelos assessores
jurídicos da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, bem como a assinatura de termos de
restrição à negociação das Ações pela Companhia, seus Administradores e Acionistas
Vendedores, dentre outras providências necessárias.
De acordo com o Contrato de Colocação e com o Contrato de Colocação Internacional, a
Companhia e os Acionistas Vendedores assumiram a obrigação de indenizar os Coordenadores da
Oferta e os Agentes de Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas
contingências.
O Contrato de Colocação Internacional obriga a Companhia, bem como obriga os Acionistas
Vendedores, a indenizar os Agentes de Colocação Internacional caso eles venham a sofrer perdas
no exterior por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering Memoranda.
O Contrato de Colocação Internacional possui declarações específicas em relação à observância
de isenções das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se descumpridas,
poderão dar ensejo a outros potenciais procedimentos judiciais. Em cada um dos casos indicados
acima, procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e contra os Acionistas
Vendedores no exterior. Estes procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos,
poderão envolver valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos
para o cálculo das indenizações devidas nestes processos. Se eventualmente a Companhia for
condenada em um processo no exterior em relação a incorreções relevantes ou omissões
relevantes nos Offering Memoranda, se envolver valores elevados, tal condenação poderá
ocasionar um impacto significativo e adverso na Companhia. Para informações adicionais, veja a
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A realização desta oferta pública de
distribuição das Ações, com esforços de colocação no exterior, poderá deixar a Companhia
exposta a riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos
relativos a ofertas de valores mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos
relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil”, na página 102 deste Prospecto.
O Contrato de Colocação estará disponível para consulta, ou obtenção de cópia, a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início nos endereços dos Coordenadores da Oferta indicados na
seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 71 deste Prospecto.
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Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta poderão requerer que a
CVM autorize a modificação ou a revogação da Oferta, caso ocorram alterações posteriores,
materiais e inesperadas nas circunstâncias inerentes à Oferta existentes na data do pedido de
registro da distribuição, que resulte em um aumento relevante nos riscos assumidos pela
Companhia e pelos Coordenadores da Oferta. Adicionalmente, a Companhia e os Coordenadores
da Oferta poderão modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e
condições para os investidores, conforme disposto no parágrafo 3º, do artigo 25 da Instrução
CVM 400. Caso o requerimento de modificação nas condições da Oferta seja aceito pela CVM, o
encerramento da distribuição da Oferta poderá ser adiado em até 90 dias.
A revogação, suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente
divulgada por meio de Anúncio de Retificação disponibilizado nas páginas da Companhia, das
Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3, na rede mundial de computadores, veículos
também utilizados para disponibilização do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme
disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400.
Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução
CVM 400, as Instituições Consorciadas deverão acautelar-se e certificar-se, no momento do
recebimento das aceitações da Oferta, de que o Investidor Não Institucional manifeste que está
ciente de que a oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições
estabelecidas. Nessa hipótese, em relação ao Investidor Não Institucional que já tenha aderido à
Oferta, cada Instituição Consorciada deverá comunicar diretamente, por correio eletrônico,
correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação ao
Investidor Não Institucional que tenha efetuado Pedido de Reserva junto a tal Instituição
Consorciada a respeito da modificação efetuada, para que confirmem, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis do recebimento da comunicação, o interesse em manter a declaração de aceitação,
presumida a manutenção em caso de silêncio, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM
400.
Em qualquer hipótese, a revogação ou cancelamento torna ineficazes a Oferta e os atos de
aceitação anteriores ou posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos investidores
aceitantes os valores dados em contrapartida às Ações, no prazo de até 3 (três) dias úteis da data
de divulgação da revogação, sem qualquer remuneração ou correção monetária, e com dedução,
se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes conforme disposto no artigo 26 da
Instrução CVM 400.
Com a divulgação do Anúncio de Retificação, a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou
posteriores ao Anúncio de Retificação tornar-se-ão ineficazes, devendo ser restituídos
integralmente aos investidores aceitantes os valores dados em contrapartida às Ações, no prazo
de até 3 (três) dias úteis, sem qualquer remuneração ou correção monetária e com dedução, se for
o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, conforme disposto no artigo 26
da Instrução CVM 400.
Caso o Investidor Não Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência do
Pedido de Reserva, nos termos descritos acima, seu respectivo Pedido de Reserva será
considerado válido e o Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor
total de seu investimento.
Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento e decida desistir do Pedido de
Reserva nas condições previstas acima, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso
incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos em função do
IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que, caso venham a ser criados, incluindo aqueles com
alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de três dias
úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva.
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A rescisão do Contrato de Colocação importará no cancelamento do registro da Oferta, nos termos
do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400. No caso de resilição voluntária ou involuntária do
Contrato de Distribuição, deverá ser submetido à análise prévia da CVM pleito justificado de
cancelamento do registro da Oferta, para que seja apreciada a aplicabilidade do artigo 19, §4º, da
Instrução CVM nº 400/03.
Na hipótese de (i) não haver a conclusão da Oferta, (ii) resilição do Contrato de Colocação,
(iii) cancelamento da Oferta; (iv) revogação da Oferta que torne ineficazes a Oferta e os atos de
aceitação anteriores ou posteriores; ou, ainda, (v) em qualquer outra hipótese de devolução dos
Pedidos de Reserva em função de expressa disposição legal, todos os Pedidos de Reserva serão
automaticamente cancelados, e cada uma das Instituições Consorciadas que tenha recebido
Pedidos de Reserva comunicará ao respectivo Investidor Não Institucional sobre o cancelamento
da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante divulgação de comunicado ao mercado. Caso
o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento, os valores depositados serão
devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e
com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores
pagos em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo
aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo
máximo de três dias úteis contados do recebimento pelo investidor da comunicação acerca de
quaisquer dos eventos acima referidos.
Suspensão ou Cancelamento da Oferta
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a
qualquer tempo, uma oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes
da Instrução CVM 400 ou do seu registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à
regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro; e (b) deverá
suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O
prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 dias, prazo durante o qual a
irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os
vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e
cancelar o respectivo registro. Ademais, a rescisão do Contrato de Colocação importará no
cancelamento do registro da Oferta.
A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado
a Oferta, sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação
até o quinto dia útil posterior ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os investidores
que já tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento, e os investidores que tenham
revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão direito à
restituição integral dos valores dados em contrapartida às Ações, conforme o disposto no parágrafo
único do artigo 20 da Instrução CVM 400, no prazo de até 3 (três) dias úteis, sem qualquer
remuneração ou correção monetária e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos
tributos eventualmente incidentes.
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Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
Após a divulgação do Aviso ao Mercado e de sua respectiva nova divulgação (com os logotipos
das Instituições Consorciadas), a disponibilização do Prospecto Preliminar, o encerramento do
Período de Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding, a concessão do registro da Companhia como emissora de valores
mobiliários sob a categoria “A” pela CVM, a celebração do Contrato de Colocação e do Contrato de
Colocação Internacional, a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a divulgação do Anúncio
de Início e a disponibilização deste Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes da Oferta
realizarão a colocação das Ações (sem considerar as Ações Suplementares) em mercado de
balcão não organizado, em regime de garantia firme de liquidação, prestada exclusivamente pelos
Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, na proporção e até os limites
individuais abaixo descritos e demais disposições previstas no Contrato de Colocação:
Coordenador da Oferta
Coordenador Líder .......................................................................................
XP ................................................................................................................
Morgan Stanley ............................................................................................
Santander .....................................................................................................
Citi ................................................................................................................
Safra .............................................................................................................
Total .............................................................................................................

Percentual (%)

Quantidade

24,00%
24,00%
20,00%
20,00%
6,00%
6,00%
100,00%

42.461.537
42.461.537
35.384.614
35.384.614
10.615.384
10.615.384
176.923.070

A proporção prevista na tabela acima poderá ser realocada de comum acordo entre os
Coordenadores da Oferta.
A Garantia Firme de Liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos
Coordenadores da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, de integralizar/liquidar
financeiramente as Ações (sem considerar as Ações Suplementares) que tenham sido
subscritas/adquiridas, porém não integralizadas/liquidadas, no Brasil, pelos seus respectivos
investidores na Data de Liquidação, na proporção e até o limite individual de garantia firme de
liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de
Colocação.
A garantia firme de liquidação é vinculante a partir do momento em que, cumulativamente, for
concluído o Procedimento de Bookbuilding, forem concedidos os registros da Companhia como
emissora de valores mobiliários sob a categoria “A” pela CVM e das Ofertas pela CVM, estejam
assinados e forem cumpridas as condições suspensivas previstas no Contrato de Colocação e no
Contrato de Colocação Internacional, seja disponibilizado este Prospecto Definitivo e divulgado o
Anúncio de Início.
Caso as Ações (sem considerar as Ações Suplementares) objeto de Garantia Firme de Liquidação
efetivamente subscritas/adquiridas por investidores não sejam totalmente integralizadas/liquidadas
por estes até a Data de Liquidação, cada Coordenador da Oferta, observado o disposto no
Contrato de Colocação, subscreverá/adquirirá, na Data de Liquidação, pelo Preço por Ação, na
proporção e até o limite individual da Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos
Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, a totalidade do saldo resultante da
diferença entre (i) o número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada pelos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, multiplicado pelo Preço por Ação
e (ii) o número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação efetivamente
subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas, no Brasil, por investidores no mercado,
multiplicado pelo Preço por Ação.
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Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 400, em caso de exercício da
Garantia Firme de Liquidação, caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos
termos do Contrato de Colocação, tenham interesse em vender tais Ações antes da divulgação do
Anúncio de Encerramento, o preço de venda dessas Ações será o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo, entretanto, que as
operações realizadas em decorrência das atividades de estabilização não estarão sujeitas a tais
limites.
Estabilização dos Preços das Ações
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, após notificação aos demais Coordenadores
da Oferta, poderá, a seu exclusivo critério, realizar operações bursáteis visando à estabilização do
preço das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, no âmbito da Oferta, a partir da data
de assinatura do Contrato de Colocação e dentro de até trinta dias contados da data de início da
negociação das Ações na B3, inclusive, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto
no Contrato de Estabilização, o qual será previamente submetido à análise e aprovação da CVM e
da B3, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação
CVM 476, antes da disponibilização do Anúncio de Início.
Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador ou da Corretora de realizar operações
bursáteis e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas e retomadas a qualquer
momento, observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador
e a Corretora poderão escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e
venda das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das atividades de estabilização,
não estando obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer data específica, podendo,
inclusive, interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério.
O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Agente
Estabilizador e à CVM a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início nos endereços
indicados na seção “Informações Adicionais” a partir da página 68 deste Prospecto.
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Violações das Normas de Conduta
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, pelas Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no termo de adesão ao Contrato de Colocação,
na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de qualquer das
normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da Oferta, incluindo, sem
limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas referentes ao
período de silêncio, condições de negociação com as ações ordinárias de emissão da Companhia,
emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da
Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e
sem prejuízo das demais medidas por eles julgadas cabíveis, (i) deixará de integrar o grupo de
instituições financeiras responsáveis pela colocação das Ações no âmbito da Oferta, sendo
cancelados todos os Pedidos de Reserva e a Instituição Consorciada deverá informar imediatamente
aos respectivos investidores de quem tenha recebido Pedidos de Reserva sobre referido
cancelamento, devendo ser restituídos pela Instituição Consorciada integralmente aos respectivos
investidores os valores eventualmente dados em contrapartida às Ações, no prazo máximo de até
três dias úteis contados da data de divulgação do descredenciamento da Instituição Consorciada,
sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária e, ainda, sem reembolso de custos e com
dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos,
inclusive, em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo
aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, (ii) arcará
integralmente com quaisquer custos, perdas, incluindo lucros cessantes, danos e prejuízos relativos à
sua exclusão como Instituição Participante da Oferta, incluindo custos com publicações, indenizações
decorrentes de eventuais condenações judiciais em ações propostas por investidores por conta do
cancelamento, honorários advocatícios e demais custos perante terceiros, inclusive custos
decorrentes de demandas de potenciais investidores, (iii) indenizará, manterá indene e isentará os
Coordenadores da Oferta, suas afiliadas e respectivos administradores, acionistas, sócios,
funcionários e empregados, bem como os sucessores e cessionários dessas pessoas por toda e
qualquer perda que estes possam incorrer; e (iv) poderá ter suspenso, por um período de seis meses
contados da data da comunicação da violação, o direito de atuar como instituição intermediária em
ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de quaisquer dos
Coordenadores da Oferta. Os Coordenadores da Oferta não serão, em hipótese alguma,
responsáveis por quaisquer prejuízos causados aos investidores que tiverem suas intenções de
investimento e/ou Pedidos de Reserva cancelados por força do descredenciamento da Instituição
Consorciada.
Direitos, vantagens e restrições das Ações
As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos
atuais titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos em seu
estatuto social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado, conforme
vigentes nesta data, dentre os quais se destacam os seguintes:
(a) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária
corresponde a um voto;
(b) observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, direito ao dividendo
mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 25% do lucro líquido de cada
exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, e dividendos
adicionais eventualmente distribuídos por deliberação da assembleia geral e pelo Conselho de
Administração;
(c) no caso de liquidação da Companhia, direito ao recebimento dos pagamentos relativos ao
remanescente do seu capital social, na proporção da sua participação no capital social da
Companhia, nos termos do artigo 109, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações;
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(d) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições
asseguradas aos acionistas controladores, no caso de alienação, direta ou indireta, a título
oneroso do controle sobre a Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por
meio de operações sucessivas, observadas as condições e os prazos previstos na legislação
vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhe assegurar tratamento igualitário
àquele dado aos acionistas controladores (tag along);
(e) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de aquisição
de ações a ser realizada pela Companhia ou pelos acionistas controladores da Companhia, em
caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de saída da Companhia do Novo
Mercado, por, no mínimo, obrigatoriamente, seu valor econômico, apurado mediante laudo de
avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada com experiência comprovada e
independente quanto ao poder de decisão da Companhia, seus administradores e/ou
acionistas controladores;
(f) direito ao recebimento de dividendos integrais e demais distribuições pertinentes às ações
ordinárias que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de disponibilização do
Anúncio de Início; e
(g) todos os demais benefícios conferidos aos titulares das ações ordinárias pela Lei das
Sociedades por Ações, pelo Regulamento do Novo Mercado e pelo estatuto social da
Companhia.
Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de emissão
da Companhia, veja a seção “18. Valores Mobiliários” do Formulário de Referência da Companhia.
Negociação das Ações Ordinárias
A partir do dia útil seguinte à data de disponibilização do Anúncio de Início, as ações ordinárias de
emissão da Companhia serão negociadas no segmento Novo Mercado da B3 sob o código
“AERI3”.
As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado encontram-se resumidas no
Formulário de Referência sobretudo nos itens “5. Política de gerenciamento de riscos e controles
internos ”, “12. Assembleia geral e administração ”, “13. Remuneração dos Administradores ”, “16.
Transações com partes relacionadas”, “20. Política de negociação de valores mobiliários ” e “21.
Política de divulgação de informações”. Para informações adicionais sobre a negociação das
Ações na B3, consulte uma instituição autorizada a operar na B3.
Recomenda-se a leitura, além deste Prospecto, do Formulário de Referência, para
informações adicionais sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuação, suas atividades
e situação econômica e financeira, e os fatores de risco que devem ser considerados antes
da decisão de investimento nas Ações.
Contratação de Formador de Mercado
Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta recomendaram
à Companhia e aos Acionistas Vendedores a contratação de instituição para desenvolver
atividades de formador de mercado em relação às Ações.
A Companhia contratou o Formador de Mercado como formador de mercado, por meio da
celebração do Contrato de Formado de Mercado, celebrado em 30 de setembro de 2020, tendo por
objeto exercício da atividade de formador de mercado (market maker) das Ações, com a finalidade
de fomentar a liquidez das Ações no mercado secundário mediante a existência de ordens firmes
diárias de compra e venda para as Ações, por meio dos ambientes administrados e
operacionalizados pela B3, pelo prazo de 12 meses, contado da data de publicação do Anúncio de
Encerramento, prorrogável automaticamente por iguais períodos.
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Acordos de restrição à venda de Ações (Instrumentos de Lock-up)
Por um período de 180 dias a partir da Data de Liquidação (“Período de Lock-up”), a Companhia,
os Acionistas Vendedores e os Administradores não poderão, direta ou indiretamente, realizar
quaisquer dos seguintes atos com relação a quaisquer de suas Ações ou qualquer valor mobiliário
conversível em suas Ações (“Ações de Lock-up”): (i) oferecer, vender, emitir, contratar para vender,
garantir ou de outra forma dispor das Ações de Lock-up, (ii) oferecer, vender, emitir, contratar para
vender, contratar para comprar ou conceder qualquer opção, direito ou garantia de comprar as
Ações de Lock-up, (iii) celebrar qualquer swap, hedge ou qualquer outro contrato que transfira, no
todo ou em parte, a titularidade das Ações de Lock-up e suas consequências econômicas, (iv)
estabelecer ou aumentar posição equivalente de venda; ou liquidar ou reduzir uma posição de
compra de Ações de Lock-up; or (v) fazer um pedido para, ou submeter à CVM uma declaração de
registro relativa às Ações de Lock-up ou divulgar ao público sua intenção de realizar qualquer ação
sem a prévia anuência escrita dos Coordenadores da Oferta, exceto em caso de (A) Ações a
serem vendidas de acordo com o Contrato de Colocação (incluindo as Ações Adicionais), (B)
transferências a título de bonificações bona fide; desde que, antes de qualquer transferência, o
destinatário reconheça, por escrito, que está sujeito aos termos previstos no Contrato de
Colocação e confirme que ele(a) está cumprindo com os termos do Contrato de Colocação, (C)
transferências para quaisquer de suas Afiliadas, desde que, antes de qualquer transferência, o
destinatário reconheça, por escrito, que está sujeito aos termos previstos no Contrato de
Colocação e confirme que ele(a) está cumprindo com os termos do Contrato de Colocação, (D)
emissão de ações da Companhia resultantes de conversão ou mudança de títulos conversíveis em
ações; ou o exercício de garantias ou opções, em cada caso que estejam pendentes nesta data, e
(E) concessão, pela Companhia, de planos de opção de ações de acordo com os termos e
condições de um plano de opção de ações devidamente aprovado e em vigor nesta data; e
emissão de ações conforme o exercício de tais opções. Qualquer ação da Companhia adquirida no
mercado não estará sujeita às restrições aqui estabelecidas.
As vedações listadas acima não se aplicarão a algumas hipóteses previstas no Contrato de
Colocação Internacional, entre elas: (i) doações de boa-fé, desde que, antes de tal doação, o
respectivo donatário comprometa-se com os Coordenadores da Oferta por escrito a respeitar o
prazo remanescente do período de lock-up; (ii) transferências a um trust em benefício direto ou
indireto do próprio signatário do instrumento de lock-up e/ou de familiares imediatos do mesmo,
desde que, antes de tal transferência, o trust comprometa-se por escrito a respeitar o prazo
remanescente do período de lock-up; (iii) transferências a quaisquer coligadas (sociedades
pertencentes ao mesmo grupo econômico) conforme definidas na Regra 405 do Securities Act,
conforme alterada, dos signatários do instrumento de lock-up, desde que, antes de tal
transferência, o respectivo destinatário comprometa-se com os Coordenadores da Oferta por
escrito a respeitar o prazo remanescente do período de lock-up; e (iv) transferências realizadas
para fins de empréstimo de ações pelo signatário do instrumento de lock-up para um Coordenador
da Oferta ou a qualquer instituição indicada por tal Coordenador da Oferta, de um determinado
número de ações para fins de realização das atividades de estabilização do preço das Ações, nos
termos do Contrato de Distribuição e do Contrato de Estabilização.
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A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações
poderá prejudicar o valor de negociação das ações de emissão da Companhia. Para mais
informações sobre os riscos relacionados à venda de volume substancial de ações
ordinárias de emissão da Companhia, veja o fator de risco “A emissão, a venda, ou a
percepção de potencial venda, de quantidades significativas das ações de emissão da
Companhia após a conclusão da Oferta e/ou após o período de Lock-up, poderá afetar
negativamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado secundário e a percepção dos investidores sobre a Companhia”, na seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” do Prospecto.
Instituição financeira responsável pela escrituração das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação dos serviços de escrituração, custódia e
transferência das ações ordinárias de emissão da Companhia é o Itaú Corretora de Valores S.A.
Inadequação da Oferta
O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda
variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas
patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que a
Companhia atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste
Prospecto e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente considerados antes
da tomada de decisão de investimento. Como todo e qualquer investimento em valores mobiliários
de renda variável, o investimento nas Ações apresenta riscos e possibilidade de perdas
patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de
investimentos. Uma decisão de investimento nas Ações requer experiência e conhecimentos
específicos que permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia,
mercado de atuação e os riscos inerentes ao investimento em ações, bem como aos riscos
associados aos negócios da Companhia, que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor
investido. O investimento em ações é um investimento em renda variável, não sendo, portanto,
adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais.
Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de
adquirir as Ações ou, com relação à qual o investimento nas Ações seria, no entendimento da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, inadequado. Recomendase que os interessados em participar da Oferta consultem seus advogados, contadores,
consultores financeiros e demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na
avaliação da adequação da Oferta ao seu perfil de investimento, dos riscos inerentes aos negócios
da Companhia e ao investimento nas Ações.
Condições a que a Oferta esteja submetida
A realização da Oferta não está submetida a nenhuma condição, exceto pelas condições de
mercado.
Informações adicionais
A aquisição das Ações apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem
ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. Recomenda-se
aos potenciais investidores, incluindo-se os Investidores Institucionais, que leiam este
Prospecto, em especial as seções “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” e
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia”, a partir das páginas
96 e 19, respectivamente, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência antes de tomar qualquer decisão de investir nas Ações.
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Pandemia do COVID-19 (novo coronavírus)
A Companhia não identificou alterações significativas nos principais riscos aos quais está exposta
no último exercício social, nem durante o exercício social corrente. A pandemia de COVID-19
afetou de forma não significativa os resultados da Companhia no segundo trimestre de 2020
causando aumento anormal nos níveis de absenteísmo, principalmente devido às medidas
preventivas adotadas para isolamento de funcionários em grupo de risco e quarentena de quinze
dias para funcionários que apresentaram sintomas compatíveis com a COVID-19. Além dos
impactos na mão de obra, a Companhia precisou consumir parte do estoque de segurança de
alguns insumos devido ao aumento do tempo de trânsito de alguns materiais importados. A
Companhia entende que os procedimentos e práticas adotados para o gerenciamento de riscos
atendem de forma satisfatória suas necessidades de monitoramento e ações de prevenção,
mitigação, contingenciamento ou transferência de riscos. Para informações sobre a avaliação atual
sobre os impactos do COVID-19 nos negócios da nossa Companhia ver os itens 4.1, 5.5, 7.1, 10.1
e 10.9 do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 489.
As consequências adversas da atual pandemia continuam ocorrendo após a emissão das
informações financeiras intermediárias da Companhia referente ao período de seis meses findo em
30 de junho de 2020 e, assim, até a data deste Prospecto, não há informações adicionais
disponíveis para que a administração da Companhia pudesse realizar uma avaliação a respeito do
impacto do surto do COVID-19 em seus negócios, além daquela apresentada nos itens 4.1, 5.5,
7.1, 10.1 e 10.9 do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 489. Na
data deste Prospecto, não é possível assegurar se, futuramente, tal avaliação será prejudicada ou
a extensão de tais prejuízos, tampouco é possível assegurar que não haverá incertezas materiais
na capacidade da Companhia continuar operando seus negócios.
Os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores Não Institucionais
interessados em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições
estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do
Preço por Ação e à liquidação da Oferta. É recomendada a todos os investidores a leitura
deste Prospecto e do Formulário de Referência antes da tomada de qualquer decisão de
investimento.
Os investidores que desejarem obter exemplar deste Prospecto e acesso aos anúncios e avisos
referentes à Oferta ou informações adicionais sobre a Oferta ou, ainda, realizar reserva das Ações,
deverão dirigir-se aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da
Companhia, dos Coordenadores da Oferta e/ou das Instituições Participantes da Oferta indicadas
abaixo ou junto à CVM.
Companhia
Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A.
Rod. CE-155, s/n, km 02 – Complexo Industrial e Portuário do Pecém, Setor III
CEP 61.680-000 – Caucaia, Ceará – Brasil
At.: Lais Cristina de Sa Bortolozzo Lima
Tel.: +55 (19) 3702-2209
www.ri.aerisenergy.com.br (neste website, clicar em “Prospecto Definitivo”).
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Coordenadores da Oferta
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Fabio Nazari
Tel.: + 55 (11) 3383-2000
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website acessar “Mercado de Capitais –
Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia
S.A.”, clicar em “Prospecto Definitivo”).
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Av. Chedid Jafet, nº 75, Torre Sul, 30º andar
CEP 04551-065, São Paulo, SP
At.: Vitor Saraiva
Telefone: +55 (11) 4281-4277
http://www.xpi.com.br (neste website, no item “Investimentos”, clicar em “Oferta Pública”, em
seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias da Aeris Indústria e
Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A.” e, então, clicar em “Prospecto
Definitivo”).
Banco Morgan Stanley S.A
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 6º e 8º andares
CEP 04538-132, São Paulo – SP
At.: Sr. Eduardo Mendez
Tel.: +55 (11) 3048-6000
http://www.morganstanley.com.br/prospectos (neste website, no item “Comunicações ao Mercado”,
clicar no título “Prospecto Definitivo” no subitem “Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para
Geração de Energia S.A.”).
Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e nº 2.235, 24º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP.
At.: Sr. José Pedro Leite da Costa
Tel.: +55 (11) 3553-3489
www.santander.com.br/prospectos (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”,
posteriormente identificar “IPO Aeris” e selecionar o link “Prospecto Definitivo”).
Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Paulista, nº 1.111, 10º andar
CEP 01311-920, São Paulo, SP
At.: Sr. Marcelo Millen
Tel.: +55 (11) 4009-2011
https://corporateportal.brazil.citibank.com/prospectos.html (neste website, clicar em “Aeris Indústria
e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A.” e, a seguir, clicar em “2020”, na
sequência, clicar em “Oferta Pública Inicial de Ações - IPO” e, por fim, selecionar o título do
documento correspondente).
Banco Safra S.A.
Avenida Paulista, nº 2.100, 17º andar
CEP 01310-930, São Paulo, SP.
At.: Sr. João Paulo Feneberg Torres
Tel.: +55 (11) 3175-3284
https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (neste website clicar
em “Oferta Pública Inicial de Ações – Aeris”).
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Este Prospecto Definitivo também estará disponível nos seguintes endereços e websites:
(i) CVM, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio
de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º
andares, CEP 01333-010, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo (www.cvm.gov.br,
neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em
seguida, na tabela de “Primária”, clicar no item “Ações”, depois, na tabela “Oferta Inicial (IPO)”,
clicar em “Volume em R$” e, então, acessar o link referente a “Aeris Indústria e Comércio de
Equipamentos para Geração de Energia S.A.”, e, posteriormente, clicar no link referente ao
Prospecto Definitivo disponível); e
(ii) B3 (http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertasem-andamento/ – neste website acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar em “Empresas”,
depois clicar em “Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A.” e
posteriormente acessar “Prospecto Definitivo”).
Disponibilização de avisos e anúncios da Oferta
O AVISO AO MERCADO, BEM COMO SUA NOVA DISPONIBILIZAÇÃO (COM O LOGOTIPO
DAS INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS), O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE
ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E
QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS,
ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, EXCLUSIVAMENTE, NAS PÁGINAS NA REDE
MUNDIAL DE COMPUTADORES DA COMPANHIA, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA
OFERTA INDICADAS ABAIXO, DA CVM E DA B3, INDICADOS A SEGUIR:
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela
CVM de divulgar o Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com o logotipo das
Instituições Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios
de Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, uma vez que os
Acionistas Vendedores não possuem página própria registrada na rede mundial de computadores
para este fim.
Companhia
Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A.
www.ri.aerisenergy.com.br (neste website, clicar no título do documento correspondente).
Coordenadores da Oferta
Banco BTG Pactual S.A.
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website acessar “Mercado de Capitais –
Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia
S.A.”, clicar no título do documento correspondente).
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
http://www.xpi.com.br (neste website, no item “Investimentos”, clicar em “Oferta Pública”, em
seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias da Aeris Indústria e
Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A.” e, então, clicar no título do documento
correspondente).
Banco Morgan Stanley S.A.
http://www.morganstanley.com.br/prospectos (neste website, no item “Comunicações ao Mercado”,
clicar no título do documento correspondente no subitem “Aeris Indústria e Comércio de
Equipamentos para Geração de Energia S.A.”).
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Banco Santander (Brasil) S.A.
www.santander.com.br/prospectos (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”,
posteriormente identificar “IPO Aeris” e selecionar o link do documento correspondente).
Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
https://corporateportal.brazil.citibank.com/prospectos.html (neste website, clicar em “Aeris Indústria
e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A.” e, a seguir, clicar em “2020”, na
sequência, clicar em “Oferta Pública Inicial de Ações - IPO” e, por fim, selecionar o título do
documento correspondente).
Banco Safra S.A.
https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (neste website clicar
em “Oferta Pública Inicial de Ações – Aeris”).
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências
das Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na
página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).
Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado
do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na
Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo (www.cvm.gov.br – neste website acessar em
“Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de
“Primárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente a “Ofertas Primárias em Análise”,
na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link referente ao “Aeris Indústria e
Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A.” e, posteriormente, clicar no link
referente ao Prospecto Definitivo disponível); e (ii) B3 (http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-eservicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ – neste website acessar
“Empresas”, depois clicar em “Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de
Energia S.A.”, posteriormente acessar “Prospecto Definitivo”).
Este Prospecto não constitui uma oferta de venda de Ações nos Estados Unidos ou em qualquer
outra jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não será realizado nenhum registro da
Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais
de qualquer outro país, exceto o Brasil. As Ações não poderão ser ofertadas ou vendidas nos
Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S,
sem que haja o registro sob o Securities Act, ou de acordo com uma isenção de registro nos
termos do Securities Act. A Companhia e os Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a
Oferta ou as Ações nos Estados Unidos nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado
de capitais de qualquer outro país.
Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia e a
Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta recomendam
aos investidores que estes baseiem suas decisões de investimento nas informações
constantes do Prospecto Preliminar, deste Prospecto Definitivo e do Formulário de
Referência.
LEIA ESTE PROSPECTO DEFINITIVO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS
FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO
RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES” A PARTIR DA PÁGINA 19 DESTE PROSPECTO
DEFINITIVO, BEM COMO A SEÇÃO 4 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, PARA UMA
DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA, À OFERTA
E SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA
DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.
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A Oferta Primária e a Oferta Secundária foram registradas na CVM, sob o n°
CVM/SRE/REM/20200/023 e CVM/SRE/SEC/2020/024, ambas em 10 de novembro de 2020.
O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A
QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.
Não há inadequação específica da Oferta a certo grupo ou categoria de investidor. Como
todo e qualquer investimento em valores mobiliários de renda variável, o investimento nas
Ações apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser
cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimentos. Portanto, uma
decisão de investimento nas Ações requer experiência e conhecimentos específicos que
permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de
atuação e os riscos inerentes aos negócios da Companhia, já que podem, inclusive,
ocasionar a perda integral do valor investido. Recomenda-se que os interessados em
participar da Oferta consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e
demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação
da Oferta ao perfil de investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao
investimento nas Ações.
O investimento em Ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em
renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir em Ações estão sujeitos a
perdas patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao
setor em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos
neste Prospecto e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em Ações não é,
portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do
mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que
esteja proibida por lei de subscrever ou adquirir Ações ou, com relação à qual o
investimento em Ações seria, no entendimento da Companhia e dos Coordenadores da
Oferta, inadequado.
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Coordenador Líder
O Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários.
Em 2006, o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A.
associaram-se para criar o Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi
adquirido pelo grupo BTG Investments, formando o BTG Pactual. O BTG Pactual tem como foco
principal as áreas de pesquisa, finanças corporativas, mercado de capitais, fusões e aquisições,
wealth management, asset management e sales and trading (vendas e negociações).
No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife. Possui,
ainda, escritórios em Londres, Nova Iorque, Santiago, Cidade do México, Lima, Medellín Bogotá e
Buenos Aires.
Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para clientes
institucionais, clientes private, empresas e parceiros de distribuição. Na área de wealth
management, o BTG Pactual oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que variam
desde asset management a planejamento sucessório e patrimonial. O BTG Pactual também
oferece serviços de sales and trading (vendas e negociações) em renda fixa, ações e câmbio na
América Latina, tanto em mercados locais quanto internacionais. Na área de investment banking, o
BTG Pactual presta serviços para diversos clientes em todo o mundo, incluindo serviços de
subscrição nos mercados de dívida e ações públicos e privados, assessoria em operações de
fusões e aquisições e produtos estruturados personalizados.
O BTG Pactual é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2015 pelo número de
operações, participando de um total de mais de 170 operações no período, segundo o ranking da
base de dados internacional Dealogic. Além disso, ficou em 1º lugar em volume e em número de
ofertas em 2012 (Dealogic) e sempre em posição de liderança com base em outros rankings desde
2004 (ANBIMA e Bloomberg). Ademais, vale destacar a forte presença do banco na América
Latina, tendo conquistado o 1º lugar em volume e em número de ofertas nos anos de 2013 e 2012
(Dealogic, Bloomberg e Thomson Reuters).
Demonstrando a sua força no Brasil, o BTG Pactual foi eleito em 2010, 2011 e em 2013 como o
“Brazil’s Equity House of the Year”, segundo a Euromoney. O BTG Pactual foi também eleito por
três vezes “World’s Best Equity House” (Euromoney, em 2003, 2004 e 2007), além de “Equity
House of the Year” (IFR, 2007). Sua atuação e grande conhecimento sobre a América Latina
renderam sete vezes o título de “Best Equity House Latin America” (Euromoney de 2002 a 2005,
2007, 2008 e 2013; IFR em 2013) e o título de “Best Investment Bank” (Global Finance em 2011 e
World Finance em 2012). Como principal suporte a seus investidores, o BTG Pactual sempre
investiu fortemente na sua equipe de equity research, buscando os melhores profissionais do
mercado para a atuação junto ao grupo de investidores. Seus investimentos na área renderam o
título de “#1 Equity Research Team Latin America” em 2012, 2014 e 2015, bem como no período
de 2003 a 2007 (Institutional Investor, Weighted Rankings).
Adicionalmente, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no Brasil, onde o BTG Pactual foi
reconhecido pela sua atuação nos últimos anos, como primeiro colocado no ranking da Institutional
Investor de 2003 a 2009, e 2012 a 2015 e como segundo colocado em 2010 e 2011, segundo o
ranking publicado pela revista Institutional Investor.
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O BTG Pactual apresentou forte atuação em 2010 no mercado de ofertas públicas de renda variável,
participando das ofertas de follow-on do Banco do Brasil, JBS, Even, PDG Realty, Petrobras, Lopes,
Estácio Participações e Anhanguera Educacional, bem como da abertura de capital da Aliansce,
Multiplus, OSX, Ecorodovias, Mills, Júlio Simões e Brasil Insurance. Esta posição foi alcançada em
função do forte relacionamento do BTG Pactual com seus clientes, com sua atuação constante e de
acordo com a percepção de valor agregado para suas operações, fato comprovado pela sua atuação
em todas as operações de follow-on das empresas nas quais participou em sua abertura de capital.
Em 2011, realizou as seguintes ofertas: follow-on de Tecnisa, Ternium, Direcional, Gerdau, BR Malls,
e Kroton; e as ofertas públicas iniciais de QGEP, IMC, T4F, Magazine Luiza e Brazil Pharma.
Deve-se destacar também que o BTG Pactual atuou como coordenador líder e lead settlement agent
na oferta de Gerdau, a qual foi registrada no Brasil e SEC e coordenada apenas por bancos
brasileiros. Em 2012, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Locamérica, Unicasa e de
sua própria oferta pública inicial e do follow-on de Fibria, Brazil Pharma, Suzano, Taesa, Minerva,
Equatorial e Aliansce. Em 2013, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Linx, Biosev,
Alupar, BB Seguridade, CPFL Renováveis, Ser Educacional e CVC e do follow-on de Multiplan, BHG,
Abril Educação, Iguatemi e Tupy. Em 2014, o BTG Pactual atuou como coordenador líder e agente
estabilizador no follow-on da Oi S.A. Em 2015, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de
Par Corretora e do follow-on de telefônica Brasil e Metalúrgica Gerdau. Em 2016, o BTG Pactual
participou das ofertas públicas de distribuição de ações da Energisa, da Linx e da Sanepar. Em 2017,
o BTG Pactual participou das ofertas públicas iniciais de distribuição de ações da Movida, IRB-Brasil
Resseguros, Ômega Geração e Biotoscana Investments, bem como dos follow-ons da CCR, das
Lojas Americanas, e da Alupar e, da BR Malls e do Magazine Luiza e da Rumo, e do re-IPO da
Eneva. Em 2018, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de distribuição de ações da
Hapvida. Em 2019, o BTG Pactual participou do IPO da Centauro, da C&A e follow-on das seguintes
companhias: Restoque, JHSF, BR Properties, Magazine Luiza, Unidas, LPS Brasil, CCP – Cyrela
Commercial Properties, LOG Commercial Properties, Helbor, Omega Geração, EZ TEC, Banco Pan,
Sinqia, Trisul, Localiza Rent A Car, Movida, Banco Inter, Hapvida, Light, Tecnisa, BTG Pactual, CPFL
Energia, Totvs, Eneva e Burger King. Em 2020, o BTG Pactual participou do follow‐on da Minerva,
Cogna Educação, Positivo Tecnologia, Centauro, Via Varejo, Lojas Americanas, JHSF
Participações, Irani, IMC e Dimed e do próprio BTG Pactual, assim como do IPO da Mitre Realty,
Estapar, Ambipar e Quero Quero.
XP
O Grupo XP é uma plataforma tecnológica de investimentos e serviços financeiros, que tem por
missão transformar o mercado financeiro no Brasil e melhorar a vida das pessoas.
A XP foi fundada em 2001, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, como
um escritório de agentes autônomos de investimentos com foco em investimentos em bolsa de
valores e em oferecer educação financeira para os investidores, tornando-se uma corretora de
valores no ano de 2007.
Com o propósito de oferecer educação financeira e de melhorar a vida das pessoas através de
investimentos desvinculados dos grandes bancos, a XP vivenciou uma rápida expansão.
Em 2017, o Itaú Unibanco adquiriu participação minoritária no Grupo XP, de 49,9%, reafirmando o
sucesso de seu modelo de negócios.
Em dezembro de 2019, a XP Inc., sociedade holding do Grupo XP, realizou uma oferta inicial de
ações na Nasdaq, sendo avaliada, à época, em mais de R$78 bilhões.
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O Grupo XP possui as seguintes áreas de atuação: (i) corretora de valores, que inclui serviços de
corretagem e assessoria de investimentos para clientes pessoa física e jurídica, coordenação e
estruturação de ofertas públicas e, além disso, uma plataforma de distribuição de fundos
independentes com mais de 590 fundos de 150 gestores; (ii) asset management, com mais de
R$40 bilhões de reais sob gestão, e que via XP Asset Management oferece fundos de
investimentos em renda fixa, renda variável e fundos de investimentos imobiliários; e (iii) mercado
de capitais, que engloba um portfólio completo de serviços e soluções para adequação de estrutura
de capital e assessoria financeira.
Além da marca “XP” (www.xpi.com.br), o Grupo XP ainda detém as marcas “Rico”
(www.rico.com.vc) e “Clear” (www.clear.com.br).
Em 30 de junho de 2020, o Grupo XP contava com mais de 2.360.000 clientes ativos e mais de
7.000 agentes autônomos em sua rede, totalizando R$436 bilhões de ativos sob custódia, e com
escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Miami, Nova Iorque, Londres e Genebra.
Atividade de Mercado de Capitais da XP
A área de mercado de capitais atua com presença global, oferecendo a clientes corporativos e
investidores uma ampla gama de produtos e serviços por meio de uma equipe altamente
experiente e dedicada aos seguintes segmentos: Dívida local (Debêntures, Debêntures de
Infraestrutura, CRI, CRA, CDCA, FIDC, LF), Dívida Internacional (Bonds), Securitização, Equity
Capital Markets, M&A, Crédito Estruturado, Project Finance e Development Finance.
No segmento de renda fixa e híbridos, a XP apresenta posição de destaque ocupando o primeiro
lugar no Ranking ANBIMA de Distribuição de Fundo de Investimento Imobiliário, tendo coordenado
11 ofertas que totalizaram R$3,7 bilhões em volume distribuído, representando 55,5% de
participação nesse segmento até junho de 2020. Ainda, no Ranking ANBIMA de Distribuição de
Renda Fixa, a XP detém a 1ª colocação nas emissões de CRA e 2ª colocação nas emissões de
CRI. Na visão consolidada, que engloba debêntures, notas promissórias e securitização, a XP está
classificada em 4º lugar, tendo distribuído R$1,8 bilhões em 16 operações.
Em renda variável, a XP oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações. A condução das operações é realizada em âmbito global com o apoio de
uma equipe de equity sales presente na América do Norte, América Latina e Europa e de uma
equipe de equity research que cobre mais de 45 empresas de diversos setores.
Em 2019, a XP atuou de forma ativa no segmento de Equity Capital Markets atuando como
assessora do Grupo CB na estruturação da operação de R$2,30 bilhões que alterou a estrutura
societária da Via Varejo; follow-on da Petrobras no valor de R$7,30 bilhões; follow-on da Light no
valor de R$2,5 bilhões; IPO da Afya no valor de US$250 milhões; follow-on da Movida no valor de
R$832 milhões; follow-on da Omega Geração no valor de R$830 milhões; IPO da Vivara no valor de
R$2.041 milhões; follow-on de Banco do Brasil no valor de R$5.837 milhões; follow-on de LOG
Commercial Properties no valor de R$637 milhões; IPO da C&A no valor de R$1.627 milhões de
reais e no IPO do Banco BMG no valor de R$1.391 milhões, follow-on de Cyrela Commercial
Properties no valor de R$760 milhões; IPO da XP Inc. no valor de R$9.276 milhões e no follow-on
de Unidas no valor de R$1.837 milhões.
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Em 2020, a XP atuou de forma ativa no segmento de Equity Capital Markets atuando no follow-on
da Ânima no valor de R$1.100 milhões; follow-on da Petrobras no valor de R$22 bilhões; follow-on
da Positivo Tecnologia no valor de R$353 milhões; IPO da Locaweb no valor de R$1,3 bilhões; IPO
da Priner no valor de R$173 milhões; follow-on da Via Varejo no valor de R$4,5 bilhões; IPO da
Aura Minerals no valor de R$785 milhões; follow-on da IMC no valor de R$384 milhões; follow-on de
Irani no valor de R$405 milhões; follow-on da JHSF no valor de R$400 milhões; IPO do Grupo Soma
no valor de R$1,8 bilhões; IPO da D1000 no valor de R$400 milhões; IPO da Pague Menos no valor
de R$747 milhões; IPO da Lavvi no valor de R$1.027 milhões; IPO da Melnick Even no valor de
R$621 milhões. Ademais, nos anos de 2016, 2017 e 2018 a XP foi líder em alocação de varejo em
ofertas de renda variável, responsável por alocar o equivalente a 72,2%, 53,4% e 64,1%,
respectivamente, do total de ativos de renda variável alocados nos referidos anos.
Adicionalmente, a XP possui uma equipe especializada para a área de fusões e aquisições,
oferecendo aos clientes estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e
negociação de aquisições, desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias.
Banco Morgan Stanley S.A.
Morgan Stanley, entidade constituída de acordo com as leis de Delaware, Estados Unidos, com
sede em Nova Iorque, Estados Unidos, foi fundado nos Estados Unidos como banco de
investimento em 1935. Em meados de 1971, ingressou no mercado de sales & trading e
estabeleceu uma área dedicada a fusões e aquisições. Em 1984, Morgan Stanley passou a
oferecer o serviço de corretagem prime. Em 1986, abriu seu capital na New York Stock Exchange –
NYSE. Em 1997, uniu-se com a Dean Witter, Discover & Co. Em 2008, tornou-se um bank holding
company e estabeleceu uma aliança estratégica com o Mitsubishi UFJ Group. Em 2009, formou
uma joint venture com Smith Barney, combinando seus negócios de wealth management.
Atualmente, Morgan Stanley atua nas áreas de (i) institutional securities, que engloba as atividades
de investment banking (serviços de captação de recursos, de assessoria financeira, incluindo
fusões e aquisições, reestruturações, real estate e project finance); empréstimos corporativos;
assim como atividades de venda, negociação, financiamento e formação de mercado em valores
mobiliários de renda fixa e variável, e produtos relacionados, incluindo câmbio e commodities;
(ii) global wealth management group, que engloba serviços de corretagem e assessoria em
investimento; planejamento financeiro; crédito e produtos de financiamento; gestão de caixa; e
serviços fiduciários; e (iii) asset management, que engloba produtos e serviços globais em
investimentos em renda variável, renda fixa, e investimentos alternativos; incluindo fundos de
hedge, fundos de fundos e merchant banking, por meio de mais de 50 escritórios estrategicamente
posicionados ao redor do globo. Em 31 de dezembro de 2019, Morgan Stanley apresentou
patrimônio líquido de US$82,7 bilhões e ativos totais no valor de US$895,4 bilhões.
No mercado de emissão de ações global, especificamente, o Morgan Stanley é líder mundial no
ranking de ofertas públicas iniciais de ações (IPO) e emissão de ações em geral entre 2010 e
2019, de acordo com a Bloomberg. Históricamente o Morgan Stanley conquistou diversos prêmios
como reconhecimento de sua posição de destaque no mercado financeiro global. Em 2019, o
Morgan Stanley foi eleito pela revista International Financing Review (IFR) como “Global
Equity House”.
Na América Latina, o Morgan Stanley também desempenhou papel de liderança em diversas
operações de destaque entre 2010 e 2019 selecionadas pela IFR: a oferta de ações no valor de
US$70 bilhões da Petrobras, selecionada como “Latin America Equity Issue of the Year” em 2010,
na qual o Morgan Stanley participou como coordenador global e agente estabilizador; a oferta
inicial de ações no valor de US$2,3 bilhões da XP Inc, na qual o Morgan Stanley participou como
coordenador global; a oferta inicial de ações da C&A, no valor de US$434 milhões, na qual o banco
atuou como líder e agente estabilizador; e também diversos outros IPOs e Follow-Ons no período.
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Em 1997, Morgan Stanley estabeleceu um escritório permanente no Brasil em São Paulo e, em
2001, fortaleceu sua posição no País ao constituir o Banco Morgan Stanley e a Morgan Stanley
Corretora. O Banco Morgan Stanley é um banco múltiplo autorizado pelo Banco Central com
carteiras comercial, de investimento e câmbio. O Banco Morgan Stanley é uma subsidiária
indiretamente controlada pelo Morgan Stanley. Atualmente, o Banco Morgan Stanley desenvolve
principalmente as atividades de banco de investimento, renda variável, renda fixa e câmbio
no Brasil.
A Morgan Stanley Corretora também possui uma posição de destaque no mercado de corretagem
brasileiro. A Morgan Stanley Corretora ocupou a terceira posição em volume negociado de ações
locais durante o ano de 2019, de acordo com o Bloomberg, com uma participação de mercado
de 9,5%.
Banco Santander (Brasil) S.A.
O Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) é controlado pelo Banco Santander S.A., instituição
com sede na Espanha fundada em 1857 (“Santander Espanha”). O Santander e/ou seu
conglomerado econômico (“Grupo Santander”) possui, atualmente, cerca de €1,52 trilhão em
ativos, 12 mil agências e milhares de clientes em diversos países. O Santander desenvolve uma
importante atividade de negócios na Europa, região em que alcançou presença no Reino Unido,
por meio do Abbey National Bank Plc. Adicionalmente, atua no financiamento ao consumo na
Europa, por meio do Santander Consumer, com presença em 15 países do continente e nos
Estados Unidos da América.
Em 2019, o Grupo Santander registrou lucro líquido atribuído de aproximadamente €8,3 bilhões no
mundo, dos quais 53% nas Américas e 28% no Brasil. Na América Latina, em 2019, o Grupo
Santander possuía cerca de 4,6 mil agências e cerca de 69 mil funcionários. Em 1957, o Grupo
Santander entrou no mercado brasileiro por meio de um contrato operacional celebrado com o
Banco Intercontinental do Brasil S.A. Em 1997, adquiriu o Banco Geral do Comércio S.A., em 1998
adquiriu o Banco Noroeste S.A., em 1999 adquiriu o Banco Meridional S.A. (incluindo sua
subsidiária, o Banco Bozano, Simonsen S.A.) e em 2000 adquiriu o Banespa.
Em 1º de novembro de 2007, o RFS Holdings B.V., um consórcio composto pelo Santander
Espanha, The Royal Bank of Scotland Group PLC, Fortis SA/NV e Fortis N.V., adquiriu 96,95% do
capital do ABN AMRO, então controlador do Banco Real. Na sequência, em 12 de dezembro de
2007, o CADE aprovou sem ressalvas a aquisição das pessoas jurídicas brasileiras do ABN AMRO
pelo consórcio. No primeiro trimestre de 2008, o Fortis e o Santander Espanha chegaram a um
acordo por meio do qual o Santander Espanha adquiriu direito às atividades de administração de
ativos do ABN AMRO no Brasil, que o Fortis havia adquirido como parte da compra pelo consórcio
do ABN AMRO. Em 24 de julho de 2008, o Santander Espanha assumiu o controle acionário
indireto do Banco Real.
Por fim, em 30 de abril de 2009, o Banco Real foi incorporado pelo Santander e foi extinto como
pessoa jurídica independente. Com a incorporação do Banco Real, o Santander passou a ter
presença em todos os segmentos do mercado financeiro, com uma gama de produtos e serviços
em diferentes segmentos de clientes – pessoas físicas, pequenas e médias empresas,
corporações, governos e instituições. As atividades do Santander compreendem três segmentos
operacionais: banco comercial, banco global de atacado e gestão de recursos de terceiros e
seguros.
O Santander oferece aos seus clientes um portfólio de produtos e serviços locais e internacionais
que são direcionados às necessidades dos clientes. Produtos e serviços são oferecidos nas áreas
de transações bancárias globais (Global Transaction Banking), mercados de crédito (Credit
Markets), finanças corporativas (Corporate Finance), ações (Equities), taxas (Rates), formação de
mercado e mesa proprietária de tesouraria. Dessa forma, os clientes corporativos podem se
beneficiar dos serviços globais fornecidos pelo Grupo Santander.
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Na área de Equities, o Santander atua na estruturação de operações na América Latina, contando
com equipe de Equity Research, Equity Sales e Equity Capital Markets. A área de Equity Research
do Santander é considerada pela publicação Institutional Investor como uma das melhores não
somente no Brasil, mas também na América Latina. Adicionalmente, o Santander dispõe de
estrutura de research dedicada exclusivamente ao acompanhamento de ativos latino-americanos,
o que assegura credibilidade e acesso de qualidade a investidores target em operações brasileiras.
Em Sales & Trading, o Grupo Santander possui equipes dedicadas a ativos latino-americanos no
mundo. Presente no Brasil, Estados Unidos da América, Europa e Ásia, a equipe do Grupo
Santander figura dentre as melhores da América Latina pela publicação da Institutional Investor.
O Santander dispõe de uma estrutura dedicada de acesso ao mercado de varejo e pequenos
investidores institucionais no Brasil por meio do Coordenador Contratado.
Em 2019, o Santander, no Brasil, possuía uma carteira de mais de 26,3 milhões de clientes, 3.840
agências e pontos de atendimento bancário (PABs) e cerca de 37,1 mil caixas eletrônicos próprios
e compartilhados, além de um total de ativos em torno de R$858 bilhões e patrimônio líquido de,
aproximadamente, R$68,2 bilhões. O Santander, no Brasil, em 2019, possui uma participação de
aproximadamente 28% dos resultados das áreas de negócios do Grupo Santander no Mundo, além
de representar cerca de 53% no resultado do Grupo Santander na América.
A área de Equity Capital Markets do Santander participou como bookrunner em diversas ofertas
públicas de valores mobiliários no Brasil nos últimos anos.
Em 2015, o Santander atuou como bookrunner na oferta de follow-on da Telefônica Brasil S.A. e
atuou como coordenador na oferta de follow-on da General Shopping Brasil S.A.
Em 2016, o Santander atuou como bookrunner na oferta pública inicial do Centro de Imagem
Diagnósticos S.A. e na oferta de follow-on da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., como
coordenador na oferta de follow-on da Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. e na oferta de
follow-on da Fras-le S.A. Além disto, atuou como bookrunner na oferta de Re-IPO da Energisa S.A.
Em 2017, o Santander atuou como coordenador no follow-on da Alupar S.A. e no follow-on do
Banco Santander (Brasil) S.A., como bookrunner nas ofertas públicas iniciais de Movida
Participações S.A., Azul S.A., Atacadão S.A., Ômega Geração S.A. Camil Alimentos S.A. e
Petrobras Distribuidora S.A., e nas ofertas de follow-on da CCR S.A., Lojas Americanas S.A., BR
MALLS Participações S.A., BR Properties S.A., Azul S.A., Magazine Luiza S.A., Rumo S.A.,
International Meal Company Alimentação S.A. e Restoque S.A. Além disso, atuou como
bookrunner na oferta de Re-IPO da Eneva S.A.
Em 2019, o Santander atuou como coordenador nas ofertas de follow-on da CPFL Energia S.A.,
Light S.A., Marfrig Global Foods S.A. e Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. O
Santander também atuou como bookrunner nas ofertas de follow-on da Eneva S.A., Tecnisa S.A.,
Petrobras Distribuidora S.A., Hapvida Participações e Investimentos S.A., Movida Participações
S.A., Banco Inter S.A., Banco PAN S.A., Omega Geração S.A., Magazine Luiza S.A., BR
Properties S.A., Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. e Notre Dame Intermédica Participações
S.A., e na oferta pública inicial da C&A Modas S.A.
Em 2020, o Santander atuou como coordenador nas ofertas públicas iniciais da Allpark
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A., da Empreendimentos Pague Menos S.A., da Pet
Center Comércio e Participações S.A., da Hidrovias do Brasil S.A., da Sequoia Logística e
Transportes S.A. e da Track & Field Co S.A. e nas ofertas de follow-on do Grupo SBF S.A., da Via
Varejo S.A., do Banco BTG Pactual S.A. e do Banco Inter S.A. Além disso, atuou como bookrunner
na oferta pública inicial do Grupo Mateus S.A. e nas ofertas de follow-on da Cogna Educação S.A. e
das Lojas Americanas S.A.
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Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Citi possui um comprometimento na América Latina com presença em 24 países da região. O
Citi combina recursos globais com presença e conhecimento local para entregar soluções
financeiras aos clientes.
O Citi é uma empresa pertencente ao grupo Citigroup. O grupo Citigroup possui mais de 200 anos
de história e está presente em mais de 98 países. No Brasil, o grupo Citigroup está presente desde
1915, atendendo pessoas físicas e jurídicas, entidades governamentais e outras instituições.
Desde o início das operações na América Latina, o grupo Citigroup oferece aos clientes globais e
locais, acesso, conhecimento e suporte através da equipe diferenciada de atendimento em todas
as regiões.
O grupo Citigroup destaca sua forte atuação também nas operações locais, reforçada pela
consistência de suas ações ao longo da história. O grupo Citigroup possui estrutura internacional
de atendimento, oferecendo produtos e serviços personalizados, soluções para preservação,
gestão e expansão de grandes patrimônios individuais e familiares. Atua com forte presença no
segmento Citi Markets & Banking, com destaque para áreas de renda fixa e variável, fusões e
aquisições, project finance e empréstimos sindicalizados.
Com know-how internacional em produtos de banco de investimento e experiência em operações
estruturadas, atende empresas de pequeno, médio e grande porte, além de instituições financeiras.
Com mais de 200 anos de história no mundo, destes mais de 100 anos no Brasil, o grupo Citigroup
atua como uma empresa parceira nas conquistas de seus clientes.
O Citi foi reativado em 2006, tendo como principais atividades operar em sistema mantido pela
então BM&FBOVESPA, hoje denominada B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, comprar e vender títulos
e valores mobiliários, por conta de terceiros ou por conta própria, encarregar-se da distribuição de
valores mobiliários no mercado, administrar recursos de terceiros destinados a operações com
valores mobiliários, exercer as funções de agente emissor de certificados, manter serviços de
ações escriturais, emitir certificados de depósito de ações e emprestar valores mobiliários para
venda (conta margem), entre outros.
O Citi tem atuado no segmento de mercado de capitais de forma ativa desde então, tendo
participado de uma das maiores ofertas já realizada na história do mercado de capitais, a Petróleo
Brasileiro S.A. – PETROBRAS, no montante de R$120.2 bilhões (setembro de 2010), a qual
ganhou o prêmio de Best Deal of the Year of 2011.
Além disso, participou, nos últimos anos, como coordenador nas ofertas públicas de ações de
emissão da Redecard S.A., no montante de R$2.213 milhões (março de 2009); BR Malls
Participações S.A., no montante de R$836 milhões (julho de 2009); EDP Energias do Brasil S.A.,
no montante de R$442 milhões (novembro de 2009); Hypermarcas S.A., no montante de R$1.2
bilhão (abril de 2010); Banco do Brasil S.A., no montante de R$9.8 bilhões (agosto de 2010); HRT
Participações em Petróleo S.A., no montante de R$2.4 bilhões (outubro de 2010); BTG Pactual
S.A., no montante de R$3.2 bilhões (abril de 2012); Brazil Pharma S.A., no montante de R$481
milhões (junho de 2012); SDI Logística Rio – Fundo de Investimento Imobiliário – FII, no montante
de R$143.8 milhões (novembro de 2012).
Em 2013, o Citi atuou como coordenador na oferta pública de ações de emissão da BB Seguridade
Participações S.A., no montante de R$11.5 bilhões (abril de 2013). No mesmo ano, Citi atuou como
coordenador líder na transação de Re-IPO da Tupy S.A., no montante de R$523 milhões (outubro
de 2013).
Em 2014, o Citi atuou como um dos coordenadores globais na oferta de Oi S.A., com um montante
de mercado de R$5.5 bilhões de reais (abril de 2014).
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Em 2016, o Citi atuou como coordenador na oferta pública de ações de emissão da Rumo
Operadora Logística Multimodal S.A., no montante de R$2.6 bilhões (abril de 2016) e coordenador
líder do Re-IPO do Grupo Energisa, no montante de R$1.5 bilhões (julho de 2016).
Em 2017, o Citi atuou como (i) coordenador na oferta pública de distribuição primária e secundária
de ações preferenciais de emissão da Azul S.A., oportunidade em que atuou, também, como
agente estabilizador, no montante de R$2.0 bilhões (Abril de 2017), (ii) coordenador na oferta
pública de distribuição secundária de ações de emissão da Azul S.A., no montante de R$1.2 bilhão
(setembro de 2017), (iii) coordenador no Re-IPO de Eneva S.A., no montante de R$876 milhões
(outubro de 2017) e (iv) coordenador líder e agente estabilizador na oferta pública de distribuição
secundária de ações ordinárias de emissão da Petrobras Distribuidora S.A., no montante de R$5.0
bilhões (dezembro de 2017).
Em 2018, o Citi atuou como (i) coordenador na oferta pública de distribuição primária e secundária
de ações preferenciais de emissão do Banco Inter S.A., no montante de R$656 milhões (abril de
2018); (ii) coordenador na oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias
de emissão da Notre Dame Intermédica Participações S.A., no montante de R$2.7 bilhões (abril de
2018); (iii) coordenador líder da oferta pública de distribuição secundária de ações preferenciais de
emissão da Azul S.A., no montante de R$1.2 bilhões (junho de 2018); (iv) coordenador global na
oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da StoneCo,
no montante de R$5.1 bilhões (outubro de 2018); (v) coordenador na oferta pública de distribuição
primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Notre Dame Intermédica Participações
S.A., no montante de R$3.0 bilhões (dezembro de 2018) e (vi) coordenador na oferta pública de
distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia de Locação das
Américas S.A., no montante de R$1.4 bilhões (dezembro de 2018).
Em 2019, o Citi atuou como (i) coordenador global na oferta pública de distribuição secundária de
ações ordinárias de emissão da StoneCo, no montante de R$3.0 bilhões (abril) e (ii) coordenador
na oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da de Eneva S.A., no
montante de R$1.1 bilhões (abril de 2019), (iii) coordenador na oferta pública de distribuição
secundária de ações ordinárias de emissão da Notre Dame Intermédica Participações S.A., no
montante de R$2.7 bilhões (abril de 2019), (iv) coordenador na oferta pública inicial de distribuição
secundária de ações ordinárias de emissão da Neoenergia S.A., no montante de R$3.7 bilhões
(junho de 2019), (v) coordenador global na oferta pública de distribuição primária e secundária de
ações ordinárias de emissão da de Light S.A., no montante de R$2.5 bilhões (julho de 2019), (vi)
coordenador na oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão do IRBBrasil Resseguros S.A., no montante de R$7.4 bilhões (julho de 2019), (vii) coordenador e agente
estabilizador na oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da de
Petrobras Distribuidora S.A., no montante de R$9.6 bilhões (julho de 2019), (viii) coordenador na
oferta pública subsequente de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão do
PagSeguro Digital Ltd., no montante de R$2.7 bilhões (outubro de 2019), (ix) coordenador na oferta
pública inicial de distribuição primaria e secundária de ações ordinárias de emissão da C&A Modas
S.A., no montante de R$1.8 bilhões (outubro de 2019), (x) coordenador na oferta pública inicial de
distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da XP Inc., no montante de
R$9.3 bilhões (dezembro de 2019), (xi) coordenador na oferta pública de distribuição primaria e
secundária de ações ordinárias de emissão da Notre Dame Intermédica Participações S.A., no
montante de R$5.0 bilhões (dezembro de 2019) e (xii) coordenador na oferta pública de
distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia de Locação das
Américas S.A., no montante de R$1.8 bilhões (dezembro de 2019).
Em 2020, o Citi atuou como coordenador global na oferta pública de distribuição secundária de
ações ordinárias de emissão da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, no montante de R$22.0
bilhões (fevereiro de 2020).
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Banco Safra S.A.
O Grupo J. Safra, reconhecido conglomerado bancário e de private banking, possui mais de 175
anos de tradição em serviços financeiros e presença em 23 países, com atividades nos EUA,
Europa, Oriente Médio, Ásia, América Latina e Caribe. Entre as empresas financeiras incluídas no
Grupo estão o Banco J. Safra S.A., o Safra National Bank of New York e o J. Safra Sarasin
Holding. Em dezembro de 2020 o Grupo J. Safra possuía em valores agregados, gestão de
recursos de terceiros no montante de R$1,1 trilhão.
O Banco Safra S.A. atua como banco múltiplo e figura como o quarto maior banco privado por total
de ativos, segundo dados do BACEN. Em 31 de março de 2020 os ativos totalizavam R$249,5
bilhões e a carteira de crédito expandida R$110,6 bilhões.
Investment Banking: atua na originação, execução e distribuição de ofertas de ações no mercado
doméstico e internacional, bem como operações de fusões e aquisições, dentre outras.
Fusões e Aquisições: atua na assessoria junto às principais empresas e fundos do Brasil, tendo
conduzido operações, como por exemplo, em 2016, a venda da Lotten Eyes para a Amil, em 2018
a assessoria exclusiva na venda da Alesat para Glencore e em 2020 a assessoria exclusiva na
venda de 43 lojas do Grupo Pão de Açúcar para a gestora TRX, configurando entres os líderes
deste mercado no primeiro semestre de 2020.
Mercado de Capitais: em 2019, os principais destaques do Safra foram a participação na
estruturação e distribuição de operações de CRI, CRA, Debêntures de Infraestrutura, Debêntures,
Bonds, Letras Financeiras, Notas Promissórias Ações e Cotas de Fundos de Investimento listados,
totalizando mais de R$17,5 bilhões em operações para fundos de investimento e empresas dos
mais variados setores, tais como Banco RCI, CCP, Cosern, Cyrela, EDP, Engie, Gasmig, HSI,
Klabin, Log-in, Raízen, Rede D'Or, Sabesp e Vinci.
Em Fundos de Investimento Imobiliário, o Safra atuou como Coordenador do IPO e Follow-on do
HSI Malls FII, follow-on do fundo JS Real Estate Multigestão FII, IPO do fundo Vinci Offices FII e
follow-on do Vinci Logística FII e do IPO do Blue Macaw Office Fund II FII, totalizando cerca de
R$3,0 bilhões em ofertas em 2019.
Private Banking: oferece assessoria financeira e patrimonial aos seus clientes e familiares,
combinando soluções personalizadas com gerenciamento de riscos, alocação especializada de
ativos e confidencialidade.
Asset Management: atuante desde 1980 na gestão de recursos de terceiros através de carteiras
administradas e fundos de investimento, com oferta de variedade de produtos aos diversos
segmentos de clientes. Em abril de 2020, possuía aproximadamente R$94,6 bilhões de ativos sob
gestão.
Sales & Trading: criada em 1967, a Safra Corretora atua nos mercados de ações, opções, índice
de ações, dólar e DI, além de possuir equipe de pesquisa “Research”. Esta equipe é responsável
pelo acompanhamento e produção de relatórios macroeconômicos e setoriais, incluindo a
cobertura dos setores de Construção Civil, Bancos, Mineração, Siderurgia, Consumo, dentre
outros.
Renda Fixa: atua na originação, execução e distribuição de financiamentos estruturados e títulos
de dívidas no mercado doméstico e internacional, incluindo bonds, CCB, CRA, CRI, debêntures,
FIDC, notas promissórias, dentre outros, configurando entres os líderes deste mercado.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS
COORDENADORES DA OFERTA
RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto elaboração deste documento, além do relacionamento decorrente da
presente Oferta, a Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico mantêm
relacionamento comercial nos últimos 12 meses com o Coordenador Líder e/ou sociedades
pertencentes ao seu conglomerado econômico, conforme detalhado abaixo:
Em 11 de agosto de 2020, a Companhia realizou operação de crédito com o Coordenador Líder,
por meio da emissão de Cédula de Crédito Bancário, no valor inicial de R$150,0 milhões com
vencimento em 11 de agosto de 2022 e taxa pré-fixada de DI acrescida de 5,00% ao ano. Não
houve cobrança de taxa de remuneração pela estruturação da operação. A operação tem como
garantia (i) a cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contrato para fornecimento de
pás de turbina eólica; (ii) a cessão fiduciária de aplicações financeiras em Certificado de Depósito
Bancário do Coordenador Líder, no valor de R$75 milhões; e (iii) o aval de acionista da
Companhia, o Sr. Alexandre Funari Negrão.
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia contratou sociedade integrante do grupo econômico do
Coordenador Líder para prestação de serviços de formador de mercado das ações de sua
emissão, pelo período de 12 (meses), prorrogável automaticamente por períodos iguais, com início
da prestação dos serviços após a publicação do Anúncio de Encerramento. Em contraprestação
aos serviços de formador de mercado, a Companhia pagará à sociedade integrante do grupo
econômico do Coordenador Líder uma remuneração fixa mensal de R$5 mil.
Além do relacionamento descrito acima, Companhia e/ou sociedade de seu grupo econômico, não
possuem qualquer outro relacionamento relevante com o Coordenador Líder e/ou sociedades de
seu conglomerado econômico.
A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Coordenador Líder e/ou sociedades
de seu conglomerado econômico para celebrar acordos e para realização de operações
financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre
outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de
investimentos, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução de suas atividades e/ou de quaisquer sociedades de seu grupo
econômico.
O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente,
nos termos da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer
valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores
mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e
seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro
referenciado nas ações de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir
obrigações assumidas antes da contratação do Coordenador Líder no âmbito da Oferta
decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por
terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
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O Coordenador Líder e/ou sociedades do seu conglomerado econômico poderão celebrar, no
exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de
referência, de acordo com os quais se comprometerão a pagar seus clientes a taxa de retorno das
Ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total
return swap). O Coordenador Líder ou sociedade de seu conglomerado econômico podem adquirir
Ações na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a
demanda, o preço das Ações ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial
durante a Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e
à Oferta – A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 103 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 46 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia o Coordenador Líder cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o Coordenador Líder poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades
de estabilização de preço das Ações.
Conforme descrito nas seções “Operações Vinculadas à Oferta” e “Destinação dos Recursos” nas
páginas 96 e 105, respectivamente, deste Prospecto, parte dos recursos da Oferta Primária será
destinada à amortização/liquidação de dívidas com o Coordenador Líder. Em razão disto, a
participação do Coordenador Líder na Oferta pode caracterizar eventual conflito de interesse. Para
mais informações sobre os possíveis conflitos de interesse decorrentes da participação do
Coordenador Líder na Oferta, veja o fator de risco “Determinados Coordenadores da Oferta podem
ter interesse vinculado à conclusão da Oferta, uma vez que parte dos recursos da Oferta poderá
ser destinada pela Companhia ao pagamento antecipado ou à amortização de dívidas em aberto
com determinados Coordenadores da Oferta e/ou com sociedades que integram seus respectivos
conglomerados econômicos”, constante na página 104 deste Prospecto.
Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre a Companhia e o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e a XP
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Companhia não
tinha qualquer outro relacionamento com a XP e seu respectivo grupo econômico.
A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar a XP
e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos, em condições a
serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado,
crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras relacionadas com a
Companhia ou sociedades controladas pela Companhia.
A XP e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes da divulgação
do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos, tendo ações de
emissão da Companhia como ativo de referência e adquirir ações de emissão da Companhia como
forma de proteção (hedge) para essas operações. No âmbito da Oferta, a XP e/ou sociedades de
seu grupo econômico podem adquirir Ações na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas
operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou outros termos da Oferta, sem,
contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de operações de
total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 103 deste
Prospecto.
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Ademais, sociedades integrantes do grupo econômico da XP e fundos de investimento
administrados e/ou geridos por sociedades integrantes de seu grupo eventualmente realizaram
negociações de valores mobiliários de emissão da Companhia diretamente ou por meio de fundos
de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, sendo que, (i) em nenhum caso
tais negociações envolveram ações representativas de participações que atingiram, nos últimos 12
meses, 5% do capital social da Companhia, e (ii) em todos os casos, consistiram em operações em
bolsa de valores a preços e condições de mercado.
A XP e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas de valores
mobiliários de emissão da Companhia nos 12 meses que antecederam o pedido de registro da
presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 46 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia a XP cujo cálculo esteja relacionado ao Preço
por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, a XP poderá
fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação da XP como
instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e a XP e/ou
qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Morgan Stanley
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Companhia não
tinha qualquer outro relacionamento com o Morgan Stanley e seu respectivo grupo econômico.
A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar o
Morgan Stanley e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
relacionadas com a Companhia ou sociedades controladas pela Companhia.
O Morgan Stanley e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes
da divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos, tendo
ações de emissão da Companhia como ativo de referência e adquirir ações de emissão da
Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. No âmbito da Oferta, o
Morgan Stanley e/ou sociedades de seu grupo econômico podem adquirir Ações na Oferta como
forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das
Ações ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para
mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual
contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda
e o preço das Ações”, na página 103 deste Prospecto.
Ademais, sociedades integrantes do grupo econômico do Morgan Stanley e fundos de investimento
administrados e/ou geridos por sociedades integrantes de seu grupo eventualmente realizaram
negociações de valores mobiliários de emissão da Companhia diretamente ou por meio de fundos
de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, sendo que, (i) em nenhum caso
tais negociações envolveram ações representativas de participações que atingiram, nos últimos 12
meses, 5% do capital social da Companhia, e (ii) em todos os casos, consistiram em operações em
bolsa de valores a preços e condições de mercado.
O Morgan Stanley e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas
de valores mobiliários de emissão da Companhia nos 12 meses que antecederam o pedido de
registro da presente Oferta.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 46 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Morgan Stanley cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o Morgan Stanley poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de
estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Morgan
Stanley como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Morgan Stanley e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Santander
Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta e ao descrito acima, a
Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico possuem o seguinte relacionamento
comercial relevante com o Santander e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro:
Aeris Industria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. (matriz)
•

Operação de financiamento para capital de giro na modalidade de CCB – Cédulas de Crédito,
no montante total de R$118.000.000,00, contratados nos dias 13 de junho e 31 e julho de
2020, com prazo de vencimento em 13 de junho e 28 de julho de 2022 e taxa 4,0% a.a. em
ambas, corrigidas pelo CDI e com as seguintes garantias: aval do Sr. Alexandre Funari Negrão
e cessão fiduciária de uso dos recursos existentes na Conta Vinculada nº 0934 e agência
290000285 do Banco Santander (Brasil) S.A. no valor total de R$10.000.000,00;

•

Operação de financiamento para capital de giro na modalidade de CCB – Cédula de Crédito,
no montante total de US$8.607.456,60 contratados em 03 de fevereiro de 2020 e em 05 de
junho de 2020, ambas com datas de vencimento em 13 de junho de 2022 e taxas de 5,70%
a.a., com a seguinte garantia: Aval do Sr. Alexandre Funari Negrão;

•

Convênio de Confirming com a finalidade de antecipar recursos de vendas ou prestações de
serviços a fornecedores da Companhia, no montante de R$6.000.000,00, contratado em 27 de
dezembro de 2019, com prazo de vencimento em 5 de outubro de 2020, com taxas a serem
definidas no momento do desembolso junto ao fornecedor, não existindo garantias vinculadas;

•

Aplicações financeiras realizadas junto à Tesouraria do Santander em operações de Depósito
a Prazo e ContaMax, modalidade de renda fixa, no valor aproximado, em agosto de 2020, de
R$40.000.000,00, com taxas no intervalo entre 80% e 90% e vencimento em 02 de setembro
de 2020. Não há garantias vinculadas.

O Santander e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes da
divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos, tendo
ações de emissão da Companhia como ativo de referência e adquirir ações de emissão da
Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. No âmbito da Oferta, o
Santander e/ou sociedades de seu grupo econômico podem adquirir Ações na Oferta como forma
de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou
outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual
contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda
e o preço das Ações”, na página 103 deste Prospecto.
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Ademais, sociedades integrantes do grupo econômico do Santander e fundos de investimento
administrados e/ou geridos por sociedades integrantes de seu grupo eventualmente realizaram
negociações de valores mobiliários de emissão da Companhia diretamente ou por meio de fundos
de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, sendo que, (i) em nenhum caso
tais negociações envolveram ações representativas de participações que atingiram, nos últimos 12
meses, 5% do capital social da Companhia, e (ii) em todos os casos, consistiram em operações em
bolsa de valores a preços e condições de mercado.
O Santander e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas de
valores mobiliários de emissão da Companhia nos 12 meses que antecederam o pedido de registro
da presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 46 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Santander cujo cálculo esteja relacionado ao
Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o
Santander poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização de
preço das Ações.
Conforme descrito nas seções “Operações Vinculadas à Oferta” e “Destinação dos Recursos” nas
páginas 96 e 105, respectivamente, deste Prospecto, parte dos recursos da Oferta Primária será
destinada à amortização/liquidação de dívidas com o Santander. Em razão disto, a participação do
Santander na Oferta pode caracterizar eventual conflito de interesse. Para mais informações sobre
os possíveis conflitos de interesse decorrentes da participação do Santander na Oferta, veja o fator
de risco “Determinados Coordenadores da Oferta podem ter interesse vinculado à conclusão da
Oferta, uma vez que parte dos recursos da Oferta poderá ser destinada pela Companhia ao
pagamento antecipado ou à amortização de dívidas em aberto com determinados Coordenadores
da Oferta e/ou com sociedades que integram seus respectivos conglomerados econômicos”,
constante na página 104 deste Prospecto.
Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre a Companhia e o Santander ou qualquer sociedade de seu grupo
econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Citi
Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta e ao descrito acima, a
Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico possuem o seguinte relacionamento
comercial relevante com o Citi e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro:
Citi e Companhia celebraram contrato relativo a Nota de Crédito à Exportação, com finalidade de
financiamento a capital de giro, no qual a Companhia foi tomadora e a entidade do Citi credora foi o
Banco Citibank S/A. O contrato teve data de início em 3 de abril de 2019 e data de vencimento em
5 de abril de 2021. O saldo total em aberto, em 31 de julho de 2020 totalizou USD 5,128,205.14.
Citi e Companhia celebraram contrato relativo a Nota de Crédito à Exportação, com finalidade de
financiamento a capital de giro, no qual o tomador foi a Companhia e a entidade do Citi credora foi
o Banco Citibank S/A. O contrato teve data de início em 9 de novembro de 2018 e data de
vencimento em 21 de novembro de 2022. No âmbito do financiamento, a Copanhia ofereceu como
garantia cessão fiduciária e penhor, Os recursos captados foram utilizados com a finalidade de
capital de giro. O saldo total em aberto, em 31 de julho de 2020 totalizou R$16.924.000,00.
A Companhia emitiu Cédula de Crédito Bancário em 25 de junho de 2020 em favor do Citi, no
montante de R$11.239.285,70, com vencimento em 25 de fevereiro de 2021 e taxa de juros
equivalentes a 100% da taxa média diária dos depósitos interfinanceiros, acrescida de 3,8% ao
ano. Os recursos obtidos pela Companhia foram utilizados para o capital de giro da Companhia;
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A Companhia emitiu Cédula de Crédito Bancário em 28 de abril de 2020 em favor do Citi, no
montante de R$25.462.671,80, com vencimento em 28 de dezembro de 2020 e taxa de juros
equivalentes a 100% da taxa média diária dos depósitos interfinanceiros, acrescida de 4,9% ao
ano. Os recursos obtidos pela Companhia foram utilizados para o capital de giro da Companhia.
A Aeris Services LLC (constituída em Delaware), e o Citibank NA, celebraram operação de
empréstimo cujo saldo total em aberto em 13 de julho de 2020 somava USD10,700,000.00, e teve
como finalidade a captação de capital de giro.
Por último a Companhia e o Banco Citibank S.A. celebraram operação de Certificado de Depósito
Bancário, datada de 24 de junho de 2020, com vencimento em 1 (um) ano após a celebração.
O Citi e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes da divulgação
do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos, tendo ações de
emissão da Companhia como ativo de referência e adquirir ações de emissão da Companhia como
forma de proteção (hedge) para essas operações. No âmbito da Oferta, o Citi e/ou sociedades de
seu grupo econômico podem adquirir Ações na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas
operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou outros termos da Oferta, sem,
contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de operações de
total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 103 deste
Prospecto.
Ademais, sociedades integrantes do grupo econômico do Citi e fundos de investimento
administrados e/ou geridos por sociedades integrantes de seu grupo eventualmente realizaram
negociações de valores mobiliários de emissão da Companhia diretamente ou por meio de fundos
de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, sendo que, (i) em nenhum caso
tais negociações envolveram ações representativas de participações que atingiram, nos últimos 12
meses, 5% do capital social da Companhia, e (ii) em todos os casos, consistiram em operações em
bolsa de valores a preços e condições de mercado.
O Citi e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas de valores
mobiliários de emissão da Companhia nos 12 meses que antecederam o pedido de registro da
presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Citi cujo cálculo esteja relacionado ao Preço
por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Citi poderá
fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
Conforme descrito nas seções “Operações Vinculadas à Oferta” e “Destinação dos Recursos” nas
páginas 96 e 105, respectivamente, deste Prospecto, parte dos recursos da Oferta Primária será
destinada à amortização/liquidação de dívidas com o Citi. Em razão disto, a participação do Citi na
Oferta pode caracterizar eventual conflito de interesse. Para mais informações sobre os possíveis
conflitos de interesse decorrentes da participação do Citi na Oferta, veja o fator de risco
“Determinados Coordenadores da Oferta podem ter interesse vinculado à conclusão da Oferta,
uma vez que parte dos recursos da Oferta poderá ser destinada pela Companhia ao pagamento
antecipado ou à amortização de dívidas em aberto com determinados Coordenadores da Oferta
e/ou com sociedades que integram seus respectivos conglomerados econômicos”, constante na
página 104 deste Prospecto.
Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre a Companhia e o Citi ou qualquer sociedade de seu grupo
econômico.
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Relacionamento entre a Companhia e o Safra
Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta e ao descrito acima, a
Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico possuem o seguinte relacionamento
comercial relevante com o Safra e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro:
(i) Contrato de Fiança celebrado com Companhia em 09 de março de 2020, para garantir contrato
de financiamento Banco do Nordeste do Brasil S.A., no valor de R$20 milhões, tendo como
data de vencimento: 09 de março de 2022. Para tal esse serviço, o Safra cobrou uma
comissão equivalente a R$350 mil anual.
(ii) Adiantamento de Financiamento de Importação, celebrado com Companhia em 19 de
novembro de 2019, para financiar as exportações de mercadorias, no valor de
R$31.575.000,00, com taxa vigente de 5,85%, tendo como data de vencimento, 13 de
novembro de 2020.
(iii) Aplicação Compromissada, celebrada com Companhia em 24 de junho de 2020, no valor de
R$38.000.000,00, com taxa vigente de 85% do CDI, tendo como data de vencimento, 07 de
outubro de 2020.
O Safra e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes da
divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos, tendo
ações de emissão da Companhia como ativo de referência e adquirir ações de emissão da
Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. No âmbito da Oferta, o Safra
e/ou sociedades de seu grupo econômico podem adquirir Ações na Oferta como forma de proteção
(hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou outros
termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações
veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e
realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das
Ações”, na página 103 deste Prospecto.
Ademais, sociedades integrantes do grupo econômico do Safra e fundos de investimento
administrados e/ou geridos por sociedades integrantes de seu grupo eventualmente realizaram
negociações de valores mobiliários de emissão da Companhia diretamente ou por meio de fundos
de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, sendo que, (i) em nenhum caso
tais negociações envolveram ações representativas de participações que atingiram, nos últimos 12
meses, 5% do capital social da Companhia, e (ii) em todos os casos, consistiram em operações em
bolsa de valores a preços e condições de mercado.
O Safra e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas de valores
mobiliários de emissão da Companhia nos 12 meses que antecederam o pedido de registro da
presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 46 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Safra cujo cálculo esteja relacionado ao
Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Safra
poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das
Ações.
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Conforme descrito nas seções “Operações Vinculadas à Oferta” e “Destinação dos Recursos” nas
páginas 96 e 105, respectivamente, deste Prospecto, parte dos recursos da Oferta Primária será
destinada à amortização/liquidação de dívidas com o Safra. Em razão disto, a participação do
Safra na Oferta pode caracterizar eventual conflito de interesse. Para mais informações sobre os
possíveis conflitos de interesse decorrentes da participação do Safra na Oferta, veja o fator de
risco “Determinados Coordenadores da Oferta podem ter interesse vinculado à conclusão da
Oferta, uma vez que parte dos recursos da Oferta poderá ser destinada pela Companhia ao
pagamento antecipado ou à amortização de dívidas em aberto com determinados Coordenadores
da Oferta e/ou com sociedades que integram seus respectivos conglomerados econômicos”,
constante na página 104 deste Prospecto.
Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre a Companhia e o Safra ou qualquer sociedade de seu grupo
econômico.
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RELACIONAMENTO ENTRE OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS
COORDENADORES DA OFERTA
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder
Na data de elaboração deste Prospecto, à exceção do relacionamento decorrente da presente
Oferta e o relacionamento exposto no item “Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador
Líder”, os Acionistas Vendedores mantêm relacionamento comercial nos últimos 12 meses com o
Coordenador Líder e/ou sociedades pertencentes ao seu conglomerado econômico, conforme
detalhado abaixo:
(i) Em 11 de dezembro de 2018, Fernanda Sarnes Negrão realizou aplicações financeiras em
Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”) de emissão do BTG Pactual, com remuneração equivalente
a 99% do CDI, com saldo bruto, na data deste Prospecto, correspondente a aproximadamente
R$260,2 mil e com vencimento em 13 de dezembro de 2021. O saldo inicial de tal operação
era de R$240,0 mil.
(ii) Em 27 de março de 2020, Fernanda Sarnes Negrão realizou aplicações financeiras em Letras
de Crédito Imobiliário (“LCI”) de emissão do BTG Pactual, com remuneração equivalente a
106% do CDI, com saldo bruto, na data deste Prospecto, correspondente a aproximadamente
R$101,1 mil e com vencimento em 29 de março de 2021. O saldo inicial de tal operação era de
R$100 mil.
(iii) Fernanda Sarnes Negrão contratou, com sociedade integrante do grupo econômico do BTG
Pactual, serviços de corretagem de operações em bolsa. Nos últimos 12 meses, a
remuneração paga à sociedade integrante do grupo econômico do Coordenador Líder a título
de taxa de corretagem foi de aproximadamente R$340,00.
(iv) Gisela Sarnes Negrão Assis detém aplicação financeira em um fundo de investimento
administrado por sociedade integrante do conglomerado econômico do BTG Pactual, com
saldo bruto atual de aproximadamente R$415,9 mil. A Acionista Vendedora realizou, nos
últimos 12 meses, o pagamento de um montante correspondente a aproximadamente
R$101,25 à respectiva sociedade integrante do conglomerado econômico do BTG Pactual, a
título de taxa de administração.
(v) Fernanda Sarnes Negrão detém aplicações financeiras em quatro fundos de investimento
administrados por sociedade integrante do conglomerado econômico do BTG Pactual, com
saldo bruto atual somado de aproximadamente R$614,1 mil. A Acionista Vendedora realizou,
nos últimos 12 meses, o pagamento de um montante correspondente a aproximadamente
R$30,9 mil à respectiva sociedade integrante do conglomerado econômico do BTG Pactual, a
título de taxa de administração.
(vi) Luiz Henrique Del Cistia Thonon detém aplicação financeira em um fundo de investimento
administrado por sociedade integrante do conglomerado econômico do BTG Pactual, com
saldo bruto atual de aproximadamente R$60,6 mil. O Acionista Vendedor realizou, nos últimos
12 meses, o pagamento de um montante correspondente a R$0,80 à respectiva sociedade
integrante do conglomerado econômico do BTG Pactual, a título de taxa de administração.
(vii) Alexandre Sarnes Negrão detém aplicação financeira em um fundo de investimento
administrado por sociedade integrante do conglomerado econômico do BTG Pactual, com
saldo bruto atual de aproximadamente R$1,2 milhão. O Acionista Vendedor realizou, nos
últimos 12 meses, o pagamento de um montante correspondente a R$1,9 mil à respectiva
sociedade integrante do conglomerado econômico do BTG Pactual, a título de taxa de
administração.
Não estão descritas nesta seção operações e/ou serviços cujo seu encerramento/liquidação tenha
ocorrido anteriormente à data deste Prospecto.
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Os Acionistas Vendedores podem vir a contratar, no futuro, o Coordenador Líder e/ou sociedades
de seu grupo econômico para a realização de operações financeiras, em condições a serem
acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em
operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de
serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou
quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
Exceto pelo disposto no presente Prospecto, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento
da presente Oferta Restrita, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado
econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de
emissão dos Acionistas Vendedores e não foram realizadas aquisições e vendas, pelo
Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico, de valores
mobiliários dos Acionistas Vendedores.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta — Custos de Distribuição” na página 46 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador Líder cujo cálculo
esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização,
durante a Oferta, o Coordenador Líder poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das
atividades de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação
do Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e a XP
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não tinham qualquer outro relacionamento com a XP e seu respectivo grupo
econômico.
Os Acionistas Vendedores e sociedades controladas pelos Acionistas Vendedores poderão, no
futuro, vir a contratar a XP e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar
acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
relacionadas com os Acionistas Vendedores ou sociedades controladas pelos Acionistas
Vendedores.
A XP e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas de valores
mobiliários de titularidade dos Acionista Vendedores nos 12 meses que antecederam o pedido de
registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta — Custos de Distribuição” na página 46 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores à XP cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, a XP poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização
de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação
da XP como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que,
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre os
Acionistas Vendedores e a XP e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Morgan Stanley
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não tinham qualquer outro relacionamento com o Morgan Stanley e seu respectivo
grupo econômico.
Os Acionistas Vendedores e sociedades controladas pelos Acionistas Vendedores poderão, no
futuro, vir a contratar o Morgan Stanley e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico
para celebrar acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo,
entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de
investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras relacionadas com os Acionistas Vendedores ou sociedades controladas pelos
Acionistas Vendedores.
O Morgan Stanley e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas
de valores mobiliários de titularidade dos Acionista Vendedores nos 12 meses que antecederam o
pedido de registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta — Custos de Distribuição” na página 46 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Morgan Stanley cujo cálculo
esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização,
durante a Oferta, o Morgan Stanley poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das
atividades de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação
do Morgan Stanley como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Morgan Stanley e/ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Santander
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, o Santander e/ou
sociedades integrantes de seu conglomerado econômico não tinham qualquer relacionamento com
os Srs. Alexandre Sarnes Negrão, Bruno Vilela Cunha, Marcio José Marzola, Vitor de Araujo
Santos, Cassio Cancela e Penna, Daniel Henrique da Costa, Bruno Lolli, Luiz Henrique Del Cistia,
com as Sras. Gisela Sarnes Negrão Assis, Fernanda Sarnes Negrão e Vera Sarnes Negrão, bem
como com sociedades por eles controladas.
Os Srs. Alexandre Sarnes Negrão, Bruno Vilela Cunha, Marcio José Marzola, Vitor de Araujo
Santos, Cassio Cancela e Penna, Daniel Henrique da Costa, Bruno Lolli, Luiz Henrique Del Cistia,
com as Sras. Gisela Sarnes Negrão Assis, Fernanda Sarnes Negrão e Vera Sarnes Negrão, bem
como as sociedades por eles controladas, poderão, no futuro, vir a contratar o Santander e/ou
sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos, em condições a serem
acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de
valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito,
consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras relacionadas com os Acionistas
Vendedores ou sociedades controladas pelos Acionistas Vendedores.
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Sr. Alexandre Funari
Negrão, através da Lotopar IV Participações Ltda., sociedade por ele controlada, possui o seguinte
relacionamento comercial relevante com o Santander e/ou sociedades de seu conglomerado
financeiro:
•

Gestão de conta Escrow mantida junto ao Banco Citibank S.A.;
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•

Aplicações financeiras em fundos de investimento geridos pelo Santander e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado econômico, em montante de R$130 milhões em setembro de
2020.

O Sr. Alexandre Funari Negrão, bem como as sociedades por ele controladas, poderão, no futuro,
vir a contratar o Santander e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar
acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
relacionadas com os Acionistas Vendedores ou sociedades controladas pelos Acionistas
Vendedores.
O Santander e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas de
valores mobiliários de titularidade dos Acionistas Vendedores nos 12 meses que antecederam o
pedido de registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta — Custos de Distribuição” na página 46 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Santander cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o Santander poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de
estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação
do Santander como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores declaram
que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre
os Acionistas Vendedores e o Santander e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Citi
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não tinham qualquer outro relacionamento com o Citi e seu respectivo grupo
econômico.
Os Acionistas Vendedores e sociedades controladas pelos Acionistas Vendedores poderão, no
futuro, vir a contratar o Citi e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar
acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
relacionadas com os Acionistas Vendedores ou sociedades controladas pelos Acionistas
Vendedores.
O Citi e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas de valores
mobiliários de titularidade dos Acionista Vendedores nos 12 meses que antecederam o pedido de
registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta — Custos de Distribuição” na página 46 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Citi cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o Citi poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização
de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação
do Citi como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que,
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre os
Acionistas Vendedores e o Citi e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Safra
Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da presente Oferta, o Safra e/ou
sociedades de seu conglomerado financeiro, prestam ou prestaram serviços bancários aos
Acionistas Vendedores, incluindo, entre outros, administração de fundos de investimentos, serviços
de conta corrente e consultoria ou gestão financeira e de investimentos, dos quais:
•

operação de mútuo celebrada com Alexandre Funari Negrão, em 31 de julho de 2020, no valor
de R$40.000.000,00, com taxa vigente de CDI + 0,20% a.m., tendo como data de vencimento
23 de junho de 2021.

•

serviços de aplicações financeiras em fundos de investimentos prestados ao Alexandre Sarnes
Negrão, em 31 de julho de 2020, totalizando o valor de R$2,9 milhões. Para esse serviço, o
Safra cobrou uma comissão equivalente a R$4 mil ao ano.

•

serviços de aplicações financeiras em fundos de investimentos prestados à Gisela Sarnes
Negrão Assis, em 31 de julho de 2020, totalizando o valor de R$4,2 milhões. Para esse
serviço, o Safra cobrou uma comissão equivalente a R$11 mil ao ano.

•

serviços de aplicações financeiras em fundos de investimentos prestados à Vera Sarnes
Negrão, em 31 de julho de 2020, totalizando o valor de R$46 milhões. Para esse serviço, o
Safra cobrou uma comissão equivalente a R$69 mil ao ano.

•

serviços de aplicações financeiras em letras financeiras prestados à Vera Sarnes Negrão, em
31 de julho de 2020, totalizando o valor de R$13 milhões. Para esse serviço, o Safra não
cobrou comissão.

Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da presente Oferta e daquelas descritas
acima, o Safra e/ou outras sociedades do seu conglomerado financeiro, prestam serviços
bancários para os Acionistas Vendedores e/ou para sociedades dos seus respectivos grupos
econômicos, incluindo, entre outros, conta corrente, operações de crédito pessoal e cartão de
crédito.
Não estão descritas nesta seção operações e/ou serviços cujo seu encerramento/liquidação tenha
ocorrido anteriormente a data deste Prospecto.
Os Acionistas Vendedores e sociedades controladas pelos Acionistas Vendedores poderão, no
futuro, vir a contratar o Safra e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar
acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
relacionadas com os Acionistas Vendedores ou sociedades controladas pelos Acionistas
Vendedores.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta — Custos de Distribuição” na página 46 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Safra cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o Safra poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de
estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação
do Safra como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que,
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre os
Acionistas Vendedores e o Safra e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTA
Conforme descrito na seção “Destinação dos Recursos”, na página 105 deste Prospecto, parte dos
recursos oriundos da Oferta será utilizada pela Companhia para pagamento antecipado ou
amortização de dívidas com os Coordenadores da Oferta e/ou sociedades pertencentes aos seus
respectivos conglomerados econômicos.
Abaixo estão descritas as operações vinculadas à Oferta celebradas pela Companhia que constam
como credores o Banco Citibank S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Safra S.A. e Banco
Santander (Brasil S.A.), que serão objeto de pagamento antecipado ou amortização com recursos
da Oferta:
•

Banco Citibank S.A.: saldo remanescente no montante de R$11.241.957,00 referente à Cédula
de Crédito Bancário emitida em 25 de junho de 2020, no montante de R$11.239.285,70, com
vencimento em 25 de fevereiro de 2021 e taxa de juros equivalentes a 100% da taxa média
diária dos depósitos interfinanceiros, acrescida de 3,8% ao ano. Os recursos obtidos pela
Companhia foram utilizados para o capital de giro da Companhia;

•

Banco Citibank S.A.: saldo remanescente no montante de R$25.800.755,00 referente à Cédula
de Crédito Bancário emitida em 28 de abril de 2020, no montante de R$25.462.671,80, com
vencimento em 28 de dezembro de 2020 e taxa de juros equivalentes a 100% da taxa média
diária dos depósitos interfinanceiros, acrescida de 4,9% ao ano. Os recursos obtidos pela
Companhia foram utilizados para o capital de giro da Companhia;

•

Banco BTG Pactual S.A.: saldo remanescente no montante de R$150.564.487,00 referente à
Cédula de Crédito Bancário emitida em 11 de agosto de 2020, no montante de
R$150.000.000,00, com vencimento em 11 de agosto de 2022 e taxa de juros equivalentes a
100% da taxa média diária dos depósitos interfinanceiros, acrescida de 5,0% ao ano. Os
recursos obtidos pela Companhia foram utilizados para ampliação da capacidade produtiva da
unidade/aquisição de máquinas e equipamentos futuros;

•

Banco Safra S.A.: saldo remanescente no montante de R$34.568.369,00 referente à Cédula de
Crédito Bancário para Financiamento à Importação emitida em 20 de maio de 2020, no
montante de R$33.813.245,00, com vencimento em 13 de novembro de 2020 e taxa de juros
equivalentes a 5,8% ao ano acrescida da variação cambial. Os recursos obtidos pela
Companhia foram utilizados para o capital de giro da Companhia; e

•

Banco Santander (Brasil) S.A.: saldo remanescente no montante de R$34.265.509,00 referente
à Cédula de Crédito Bancário emitida em 12 de junho de 2020, no montante de
R$33.750.863,00, com vencimento em 13 de junho de 2022 e taxa de juros equivalentes a
5,7% ao ano acrescida da variação cambial. Os recursos obtidos pela Companhia foram
utilizados para o capital de giro da Companhia.

À exceção das operações descritas acima, não há qualquer outra transação financeira celebrada
entre a Companhia e os Coordenadores da Oferta que sejam vinculadas à Oferta, tendo em vista
que as demais dívidas da Companhia informadas no item 10.1(f) do nosso Formulário de
Referência, incorporado por referência a este Prospecto, não serão pagas antecipadamente ou
amortizadas com recursos da Oferta.
O montante destinado ao pagamento antecipado ou à amortização das dívidas listadas acima junto
aos respectivos Coordenadores não será, em qualquer hipótese, individualmente, igual ou superior
a 20% dos recursos totais captados no âmbito da Oferta.
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A participação dos Coordenadores na Oferta pode caracterizar eventual conflito de interesse, para
tanto veja a seção “Fatores de Riscos Relacionados à Oferta e às Ações – Determinados
Coordenadores da Oferta podem ter interesse vinculado à conclusão da Oferta, uma vez que parte
dos recursos da Oferta poderá ser destinada pela Companhia ao pagamento antecipado ou à
amortização de dívidas em aberto com determinados Coordenadores da Oferta e/ou com
sociedades que integram seus respectivos conglomerados econômicos”, na página 104 deste
Prospecto.
Para mais informações sobre o relacionamento comercial dos Coordenadores com a Companhia,
veja a seção “Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores da Oferta”, na página 83
deste Prospecto.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES
O investimento nas Ações envolve alto grau de risco. Antes de tomar qualquer decisão de
investimento nas Ações, investidores em potencial devem analisar cuidadosamente todas as
informações contidas neste Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo, os riscos
constantes da seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia” na
página 19 deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, na
página 516 deste Prospecto, e as demonstrações financeiras da Companhia e respectivas notas
explicativas anexas a este Prospecto.
As atividades, situação financeira, resultados operacionais, fluxos de caixa, liquidez e/ou negócios
futuros da Companhia podem ser afetados de maneira adversa por quaisquer desses riscos e por
qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado das ações ordinárias de
emissão da Companhia pode diminuir devido à ocorrência de quaisquer desses riscos e/ou de
outros fatores, e os investidores podem vir a perder parte substancial ou todo o seu investimento
nas Ações. Os riscos descritos abaixo são aqueles que, atualmente, a Companhia e os Acionistas
Vendedores acreditam que poderão afetar a Companhia de maneira adversa. Riscos adicionais e
incertezas atualmente não conhecidas pela Companhia ou pelos Acionistas Vendedores, ou que
atualmente são considerados irrelevantes, também podem prejudicar suas atividades de maneira
significativa.
Para os fins desta seção, exceto se indicado de maneira adversa, a indicação de que um risco,
incerteza ou problema pode causar ou ter ou causará ou terá “um efeito adverso para a
Companhia” ou “afetará a Companhia adversamente” ou expressões similares significa que o risco,
incerteza ou problema pode ou poderá resultar em um efeito material adverso em seus negócios,
condições financeiras, resultados de operações, fluxo de caixa e/ou perspectivas e/ou o preço de
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia. Expressões similares incluídas nesta
seção devem ser compreendidas nesse contexto.
Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Ações. Para os
demais fatores de risco, os investidores devem ler a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência, contido na página 516 deste Prospecto.
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como o atual coronavírus (COVID-19),
pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão
negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de
negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Surtos de doenças que afetem o comportamento das pessoas, como o atual coronavírus (“COVID19”), o Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome Respiratória no
Oriente Médio ou MERS e a Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS, podem ter um impacto
adverso relevante no mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na economia mundial e
brasileira, nos resultados da Companhia e nas ações de sua emissão.
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia decorrente do
COVID-19, cabendo aos países membros estabelecerem as melhores práticas para as ações
preventivas e de tratamento aos infectados. Como consequência, o surto do COVID-19 resultou em
medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas impostas pelos governos de diversos países
em face da ampla e corrente disseminação do vírus, incluindo quarentenas e lockdowns ao redor
do mundo. Como consequência de tais medidas, os países impuseram restrições às viagens e
transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de
suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela
população, o que pode resultar na volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos,
fatores que conjuntamente exercem um efeito adverso relevante na economia global e na
economia brasileira.
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As medidas descritas acima aliadas às incertezas provocadas pelo surto do COVID-19 tiveram um
impacto adverso na economia e no mercado de capitais global, incluindo no Brasil, inclusive
causando oito paralisações (circuit-breakers) das negociações na B3 durante o mês de março de
2020. A cotação da maioria dos ativos negociados na B3, foi adversamente afetada em razão do
surto do COVID-19. Não podemos garantir que a cotação das ações de nossa emissão não atingirá
patamares inferiores aos mínimos verificados durante a disseminação da atual pandemia.
A emissão, a venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das
ações de emissão da Companhia após a conclusão da Oferta e/ou após o período de
Lock-up, poderá afetar negativamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão
da Companhia no mercado secundário e a percepção dos investidores sobre a Companhia
A Companhia, seus administradores e os Acionistas Vendedores celebrarão acordos de restrição à
venda das ações ordinárias de emissão da Companhia (Lock-Up), por meio dos quais se
comprometerão a, sujeitos tão somente às exceções previstas em referidos acordos, durante
determinado período, a não transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma
direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade
após a liquidação da Oferta.
Após tais restrições terem se extinguido, as ações ordinárias de emissão da Companhia e detidas
pelos Acionistas Vendedores e pelos administradores da Companhia estarão disponíveis para
venda no mercado.
A emissão, a venda ou a percepção de uma potencial emissão ou venda de quantidades
significativas de ações ordinárias de emissão da Companhia pode afetar adversamente o preço de
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia e a percepção dos investidores sobre a
Companhia.
Podemos diluir a participação societária dos titulares de ações ordinárias de nossa emissão
se optarmos por captar recursos por meio de oferta subsequente de ações ou pela emissão
de títulos conversíveis em ações.
Podemos decidir expandir nosso negócio, agregando mais sócios por meio de oferta subsequente
de ações de nossa emissão ou pela emissão de títulos conversíveis em ações. Nesses casos,
como cada sócio detém uma parte percentual da empresa, quando entram novos sócios há uma
diluição da fatia de cada um, em termos proporcionais. A distribuição pública de ações ou valores
mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de nossa emissão pode ser realizada, inclusive,
com a exclusão do direito de preferência aos nossos acionistas, podendo resultar na diluição da
participação dos nossos acionistas no capital social e, caso a emissão seja realizada abaixo do
valor contábil, poderá resultar também em uma diluição do valor contábil da participação dos
nossos acionistas. Adicionalmente, ainda que sejam emitidas ações ou valores mobiliários
conversíveis em ações ou permutáveis em ações de nossa emissão sujeitos ao direito de
preferência, os investidores que optarem por não participar de qualquer oferta prioritária poderão
sofrer uma diluição de sua participação em nosso capital social.
Os interesses de nossos Administradores podem ficar excessivamente vinculados à
cotação de negociação de nossas ações, na medida em que suas remunerações são
baseadas, em parte, em planos de opções de compra de ações.
Nossos Administradores são beneficiários de Plano de Opção de Compra de Ações, nos termos do
qual os potenciais ganhos para os beneficiários estarão vinculados a valorização do preço de
nossas ações no mercado. O fato de os membros da nossa alta administração receberem, como
parte de sua remuneração, opções de compra de ações de emissão da Companhia a um preço de
exercício inferior ao preço de mercado de ações de nossa emissão, pode levar tais pessoas a ficar
com seus interesses vinculados à cotação de ações de nossa emissão, de modo a exercer o poder
de controle sobre a Companhia, incluindo sobre suas estratégias de desenvolvimento, e seus
gastos, de maneira divergente em relação aos interesses de nossos acionistas.
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Para mais informações sobre o Plano de Opção de Compra de Ações, ver a seção 13.4 do
Formulário de Referência.
Os interesses do acionista controlador podem divergir dos interesses dos demais titulares
de ações ordinárias da Companhia.
Levando em consideração que o acionista controlador possui 70,29% das ações da Companhia, as
tomadas de decisões que necessitarem da aprovação dos acionistas, tais como, eleição dos
membros do Conselho de Administração, aquisições, investimentos, financiamentos, entre outras,
serão determinadas pelo acionista controlador, o que pode ser conflitante com os interesses dos
demais acionistas. Além disso, tais conflitos de interesse podem resultar em questões de ordem
econômica, financeira ou operacional, podendo também levar a litígios o que pode afetar
adversamente e de forma relevante as nossas atividades e situação financeira e,
consequentemente afetar nossos resultados operacionais.
Os titulares das ações por nós emitidas podem não receber dividendos ou juros sobre o
capital próprio ou receber dividendos inferiores ao mínimo obrigatório.
De acordo com nosso estatuto social, a Companhia deve pagar a seus acionistas, no mínimo, 25%
de lucro líquido anual, calculado e ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Ações, sob a
forma de dividendos obrigatórios.
Em determinadas circunstâncias, a Companhia pode não ser capaz de distribuir dividendos ou
distribuí-los em valor inferior ao dividendo mínimo obrigatório. Dentre elas:
•

caso o lucro líquido seja capitalizado, utilizado para compensar prejuízo ou retido nos termos
da Lei das Sociedades por Ações;

•

caso o Conselho de Administração informe à Assembleia Geral que a distribuição é
incompatível com a situação financeira da Companhia, suspendendo a distribuição obrigatória
de dividendos em determinado exercício social;

•

caso o fluxo de caixa e os lucros das subsidiárias, bem como a distribuição desses lucros sob
a forma de dividendos ou juros sobre o capital próprio, não ocorra, comprometendo os
resultados e, consequentemente, a distribuição do dividendo mínimo obrigatório pela
Companhia; e/ou

•

a existência atual ou futura de restrições à distribuição de dividendos nos contratos de
financiamento ou demais instrumentos de dívida celebrados pela Companhia.

Além disso, alguns dos contratos de financiamento e demais instrumentos de dívida celebrados
pela Companhia incluem restrições quanto ao pagamento de dividendos ou juros sobre capital
próprio aos acionistas o que, por consequência, pode limitar a disponibilidade de caixa da
Companhia e comprometer a sua habilidade de fazer distribuições de proventos aos acionistas.
Dessa forma, os titulares das ações de nossa emissão podem não receber dividendos ou juros
sobre capital próprio em tais circunstâncias ou receber dividendos inferiores ao mínimo obrigatório.
Por fim, a isenção de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos e a tributação
atualmente incidente sob o pagamento de juros sobre capital próprio prevista na legislação atual
poderá ser revista e tanto os dividendos recebidos, quanto os distribuídos poderão passar a ser
tributados e/ou, no caso dos juros sobre capital próprio, ter sua tributação majorada no futuro,
impactando o valor líquido a ser recebido pelos nossos acionistas a título de participação nos
resultados.
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Um mercado ativo e líquido para as ações da Companhia poderá não se desenvolver. A
volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão limitar
substancialmente a capacidade dos titulares das ações de nossa emissão de vendê-las pelo
preço e/ou na ocasião que desejarem.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o Brasil,
envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais com condições
políticas e econômicas mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em geral, de
natureza mais especulativa. Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos
e políticos, tais como, entre outros: (i) mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e
político que possam afetar a capacidade de investidores de receber pagamento, total ou parcial em
relação aos seus investimentos; e (ii) restrições ao investimento estrangeiro e a repatriamento do
capital investido.
O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais
concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários, podendo ser mais volátil do que
os principais mercados de valores mobiliários mundiais, como o dos Estados Unidos da América.
Essas características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a
capacidade dos investidores de vender as ações ordinárias de emissão da Companhia, de que
sejam titulares, pelo preço e na ocasião desejados, o que poderá ter efeito substancialmente
adverso no preço das ações ordinárias de emissão da Companhia. Se um mercado ativo e líquido
de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia não for desenvolvido e mantido, o
preço de negociação das Ações pode ser negativamente impactado.
Os Investidores de Varejo Lock-up ou Investidores Private Lock-up, diante da
impossibilidade da transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma
direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua
titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas
situações.
Os Investidores de Varejo ou Investidores Private que subscreverem Ações no âmbito da Oferta de
Varejo Lock-up ou da Oferta de Segmento Private Lock-up não poderão, pelo prazo de 180 dias
contados da data da divulgação do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar),
contratar a venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título tais
Ações de sua titularidade após a liquidação da Oferta. Desta forma, caso o preço de mercado das
ações venha a cair e/ou Investidores de Varejo ou Investidores Private, por quaisquer motivos,
venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up da Oferta de Varejo ou do Lock-up do
Segmento Private, e tendo em vista a impossibilidade de tais Ações de sua titularidade serem
oferecidas, vendidas, alugadas (emprestadas), contratadas a venda, dadas em garantia ou cedidas
ou alienadas de outra forma ou a qualquer título, tais restrições poderão causar-lhes perdas.
A Companhia arcará com todos os custos e despesas da Oferta, o que poderá afetar
adversamente seus resultados no período subsequente à realização da Oferta.
A Companhia acará com todos os custos e despesas da Oferta (exceto as comissões, impostos,
taxas e outras retenções sobre comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, os quais
serão pagos pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores na proporção das Ações ofertadas
por cada um deles), incluindo os custos e despesas da Oferta Secundária. O desembolso desses
valores pela Companhia impactará os valores líquidos a serem recebidos em decorrência da Oferta
Primária e, por consequência, os valores creditados ao patrimônio líquido da Companhia, o que
poderá impactar negativamente os resultados da Companhia no período de apuração subsequente
à realização da Oferta. Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da
Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 46 deste
Prospecto.
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A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no
exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no
exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil.
A Oferta compreende a distribuição primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, incluindo esforços de colocação das Ações juntos a Investidores
Estrangeiros.
Os esforços de colocação das Ações no exterior expõem a Companhia a normas relacionadas à
proteção dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos Offering
Memoranda.
Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores são parte do Contrato de Colocação
Internacional, que regula os esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de
Colocação Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de
Colocação Internacional para que a Companhia e os Acionistas Vendedores os indenizem, caso
estes venham a sofrer perdas no exterior por conta de eventuais incorreções ou omissões
relevantes nos Offering Memoranda.
A Companhia e os Acionistas Vendedores também prestam diversas declarações e garantias
relacionadas aos negócios da Companhia e em cada um dos casos indicados acima,
procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e os Acionistas Vendedores no
exterior. Esses procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver
valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das
indenizações devidas nesses processos.
Além disso, devido ao sistema processual dos Estados Unidos, as partes envolvidas em um litígio
são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do processo, o que penaliza companhias
sujeitas a tais processos, mesmo que fique provado que nenhuma incorreção foi cometida. Uma
eventual condenação da Companhia em um processo no exterior com relação a eventuais
incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda, se envolver valores elevados,
poderá afetar negativamente a Companhia.

Eventual descumprimento por quaisquer das Instituições Consorciadas de obrigações
relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições
responsáveis pela colocação das Ações, com o consequente cancelamento de todos Pedidos
de Reserva e contratos de compra e venda feitos perante as Instituições Consorciadas.
Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao
Contrato de Colocação, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta,
ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da
Oferta, incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as
normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as Ações, emissão de
relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM
400, Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das
demais medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores da Oferta, deixará imediatamente de
integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações. Caso tal desligamento
ocorra, a(s) Instituição(ões) Consorciada(s) em questão deverá(ão) cancelar todos os Pedidos de
Reserva e contratos de compra e venda que tenha(m) recebido e informar imediatamente os
respectivos investidores sobre o referido cancelamento, os quais não mais participarão da Oferta,
sendo que os valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos sobre movimentação
financeira, eventualmente incidentes. Para maiores informações, veja a seção “Informações Sobre
a Oferta – Violações de Norma de Conduta” a partir da página 65 deste Prospecto.
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A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das Ações.
Os Coordenadores da Oferta e sociedades de seu grupo econômico poderão realizar operações
com derivativos para proteção (hedge), tendo as Ações como referência (incluindo operações de
total return swap) contratadas com terceiros, conforme permitido pelo artigo 48 da Instrução CVM
400, e tais investimentos não serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas
para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas
Vinculadas. A realização de tais operações pode constituir uma porção significativa da Oferta e
poderá influenciar a demanda e, consequentemente, o preço das Ações.
Arcaremos com as despesas dos Acionistas Vendedores relacionadas à Oferta, bem como
arcaremos juntamente os Acionistas Vendedores com as comissões da Oferta, o que poderá
impactar os valores líquidos a serem por nós recebidos em decorrência da Oferta o que
poderá afetar adversamente nossos resultados no período subsequente à realização da
mesma.
Por meio do Contrato de Distribuição, arcaremos juntamente com os Acionistas Vendedores com
as comissões da Oferta, de acordo com sua participação na Oferta, além de assumirmos a
obrigação de pagamento de certas despesas dos Acionistas Vendedores relacionadas à Oferta,
incluindo da Oferta Secundária. O desembolso desses valores por nós poderá impactar os valores
líquidos por nós recebidos em decorrência da Oferta e, por consequência, os valores creditados ao
nosso patrimônio líquido o que poderá impactar negativamente seus resultados no período de
apuração subsequente à realização da Oferta. A Companhia se reservou o direito de solicitar o
reembolso das despesas aos Acionistas Vendedores de acordo com suas respectivas
participações na Oferta. Todavia, a Companhia poderá não ser reembolsada pelos Acionistas
Vendedores, o que poderá resultar em litígios entre a Companhia e os Acionistas Vendedores que
demandariam recursos adicionais e tempo da Companhia. Para mais informações sobre os custos
e despesas incorridos por nós com a Oferta, veja a seção ‘‘Informações sobre a Oferta – Custos de
Distribuição’’ a partir da página 46 deste Prospecto.
Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre
a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores ou os Coordenadores da Oferta poderão
gerar questionamentos por parte da CVM, B3 e de potenciais investidores da Oferta, o que
poderá impactar negativamente a Oferta.
A Oferta e suas condições, incluindo este Prospecto, passarão a ser de conhecimento público após
a realização do protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. A partir deste momento e até a
disponibilização do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas matérias contendo
informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores
ou os Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo certos dados que não constam deste
Prospecto ou do Formulário de Referência.
Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por
parte da Companhia, dos Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta
até a disponibilização do Anúncio de Encerramento, eventuais notícias sobre a Oferta poderão
conter informações que não foram fornecidas ou que não contaram com a revisão da
Companhia, dos Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta.
Assim, caso haja informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia ou,
ainda, caso sejam veiculadas notícias com dados que não constam deste Prospecto ou do
Formulário de Referência, a CVM, a B3 ou potenciais investidores poderão questionar o conteúdo
de tais matérias, o que poderá afetar negativamente a tomada de decisão de investimento pelos
potenciais investidores podendo resultar, ainda, a exclusivo critério da CVM, na suspensão da
Oferta, com a consequente alteração do seu cronograma, ou no seu cancelamento.
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Determinados Coordenadores da Oferta podem ter interesse vinculado à conclusão da
Oferta, uma vez que parte dos recursos da Oferta será destinada pela Companhia ao
pagamento antecipado ou à amortização de dívidas em aberto com determinados
Coordenadores da Oferta e/ou com sociedades que integram seus respectivos
conglomerados econômicos.
Durante o processo de tomada da decisão de investimento nas Ações, os potenciais investidores
devem levar em consideração a existência de um potencial conflito de interesse relacionado à
participação de determinados Coordenadores da Oferta, tendo em vista que a Companhia
destinará parte dos recursos da Oferta para pagar antecipadamente ou amortizar dívidas
contratadas junto ao Coordenador Líder, ao Santander, ao Citi e ao Safra e/ou a sociedades de
seus respectivos conglomerados econômicos, conforme descritos na seção “Destinação dos
Recursos”, na página 105 deste Prospecto.
Dessa forma, o fato de o Coordenador Líder, o Santander, o Citi e o Safra atuarem como
Coordenadores da Oferta pode, gerar situações de conflito de interesse, impactando a condução
dos trabalhos relativos à distribuição e aos esforços de colocação das Ações no contexto da
Oferta. Para mais informações, veja as seções “Relacionamento entre a Companhia, os Acionistas
Vendedores e os Coordenadores da Oferta” e “Destinação dos Recursos”, nas páginas 91 e 105
deste Prospecto, respectivamente.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Com base no Preço por Ação de R$5,55, os recursos líquidos captados com a Oferta Primária
foram de R$683.570.439,86, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela
Companhia no âmbito da Oferta.
Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 46 deste Prospecto.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para: (i)
expansão da capacidade produtiva da Companhia; (ii) modernização das atuais instalações fabris e
dos processos de apoio a produção; (iii) reforço do capital de giro; e (iv) pagamento antecipado ou
amortização de dívidas.
A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das destinações que a Companhia
pretender dar aos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária:
Percentual Estimado dos
Recursos Líquidos da
Oferta Primária
(em %)

Destinação
CAPEX .....................................................................................
Capital de Giro .........................................................................
Estrutura de Capital .................................................................
Total .........................................................................................
(1)
(2)

42,11%
36,84%
21,05%
100,0%

Valor Estimado
Líquido(1)(2)
(em milhares de reais)
287.851,51
251.827,35
143.891,58
683.570,44

Com base no Preço por Ação de R$5,55.
Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas para a Companhia na Oferta e presumindo que não haverá colocação
das Ações Suplementares.

A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta Primária depende de diversos
fatores que a Companhia não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as
condições de mercado então vigentes, nas quais baseia suas análises, estimativas e perspectivas
atuais sobre eventos futuros e tendências além de outros fatores que não se pode antecipar (e.g.,
como resultado da pandemia COVID-19). Alterações nesses e em outros fatores podem nos
obrigar a rever a destinação dos recursos líquidos da Oferta Primária quando de sua efetiva
utilização. Conforme descrito acima, a Companhia pretende utilizar parte dos recursos a serem
captados com a Oferta Primária para pagar antecipadamente dívidas vigentes no valor estimado de
R$189.060.110,00.
Os recursos captados pela Companhia em razão do exercício parcial ou total da Opção das Ações
Suplementares serão destinados pela Companhia para as mesmas finalidades e na mesma
proporção dos recursos captados por meio da Oferta Base.
Abaixo apresentamos uma descrição detalhadas das dívidas que poderão ser objeto de pagamento
antecipado ou amortização com recursos da Oferta Primária:
•

Banco ABC Brasil S.A.: saldo remanescente no montante de R$15.332.204,00 referente à Nota
de Crédito à Exportação emitida em 31 de janeiro de 2020, no montante de R$15.000.000,00,
com vencimento em 28 de dezembro de 2020 e taxa de juros equivalentes a 100% da taxa
média diária dos depósitos interfinanceiros, acrescida de 2,0% ao ano. Os recursos obtidos
pela Companhia foram utilizados para o capital de giro da Companhia;

•

Banco do Brasil S.A.: saldo remanescente no montante de R$5.252.898,00 referente ao
Contrato de Câmbio celebrado em 17 de junho de 2020, no montante de R$5.245.100,00, com
vencimento em 14 de dezembro de 2020 e taxa de juros equivalentes a 4,2% ao ano acrescida
da variação cambial. Os recursos obtidos pela Companhia foram utilizados para o capital de
giro da Companhia;
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•

Banco do Brasil S.A.: saldo remanescente no montante de R$3.515.098,00 referente ao
Contrato de Cartão de Crédito celebrado em 27 de maio de 2020, no montante de
R$3.500.000,00, com vencimento em 21 de agosto de 2020 e taxa de juros equivalentes a
8,085% ao ano. Os recursos obtidos pela Companhia foram utilizados para o capital de giro da
Companhia;

•

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES: saldo remanescente no
montante de R$9.371.451,00 referente ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de
Crédito nº 17.2.0635.1 celebrado em 3 de agosto de 2017, no montante de R$34.515.000,00,
com vencimento em 15 de julho de 2022 e taxa de juros equivalentes a TJLP acrescido de
5,070% ao ano. Os recursos obtidos pela Companhia foram utilizados para ampliação da
capacidade produtiva da unidade/aquisição de máquinas e equipamentos e capital de giro;

•

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES: saldo remanescente no
montante de R$12.378.699,00 referente ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de
Crédito nº 17.2.0635.1 celebrado em 3 de agosto de 2017, no montante de R$34.515.000,00,
com vencimento em 17 de julho de 2024 e taxa de juros equivalentes a TJLP acrescido de
5,070% ao ano. Os recursos obtidos pela Companhia foram utilizados para ampliação da
capacidade produtiva da unidade/aquisição de máquinas e equipamentos e capital de giro;

•

Banco Votorantim S.A.: saldo remanescente no montante de R$50.000.000,00 referente à
Cédula de Crédito Bancário emitida em 31 de julho de 2020, no montante de R$50.000.000,00,
com vencimento em 30 de dezembro de 2020 e taxa de juros equivalentes a 100% da taxa
média diária dos depósitos interfinanceiros, acrescida de 3,5% ao ano. Os recursos obtidos
pela Companhia foram utilizados para o capital de giro da Companhia;

•

Banco Votorantim S.A.: saldo remanescente no montante de R$10.012.974,00 referente à
Cédula de Crédito à Exportação emitida em 18 de maio de 2020, no montante de
R$10.000.000,00, com vencimento em 21 de maio de 2021 e taxa de juros equivalentes a
100% da taxa média diária dos depósitos interfinanceiros, acrescida de 4,6% ao ano. Os
recursos obtidos pela Companhia foram utilizados para o capital de giro da Companhia;

•

Banco Citibank S.A.: saldo remanescente no montante de R$11.241.957,00 referente à Cédula
de Crédito Bancário emitida em 25 de junho de 2020, no montante de R$11.239.285,70, com
vencimento em 25 de fevereiro de 2021 e taxa de juros equivalentes a 100% da taxa média
diária dos depósitos interfinanceiros, acrescida de 3,8% ao ano. Os recursos obtidos pela
Companhia foram utilizados para o capital de giro da Companhia;

•

Banco Citibank S.A.: saldo remanescente no montante de R$25.800.755,00 referente à Cédula
de Crédito Bancário emitida em 28 de abril de 2020, no montante de R$25.462.671,80, com
vencimento em 28 de dezembro de 2020 e taxa de juros equivalentes a 100% da taxa média
diária dos depósitos interfinanceiros, acrescida de 4,9% ao ano. Os recursos obtidos pela
Companhia foram utilizados para o capital de giro da Companhia;

•

Banco Fibra S.A.: saldo remanescente no montante de R$40.708.568,00 referente à Nota de
Crédito à Exportação emitida em 06 de março de 2020, no montante de R$40.000.000,00, com
vencimento em 08 de setembro de 2020 e taxa de juros equivalentes a 100% da taxa média
diária dos depósitos interfinanceiros, acrescida de 2,5% ao ano. Os recursos obtidos pela
Companhia foram utilizados para o capital de giro da Companhia;

•

Banco Guanabara S.A.: saldo remanescente no montante de R$10.016.977,00 referente à
Cédula de Crédito Bancário emitida em 20 de maio de 2020, no montante de R$10.000.000,00,
com vencimento em 21 de dezembro de 2020 e taxa de juros equivalentes a 100% da taxa
média diária dos depósitos interfinanceiros, acrescida de 5,5% ao ano. Os recursos obtidos
pela Companhia foram utilizados para o capital de giro da Companhia;
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•

Itaú Unibanco S.A.: saldo remanescente no montante de R$30.166.779,00 referente à Cédula
de Crédito Bancário emitida em 27 de junho de 2020, no montante de R$30.000.000,00, com
vencimento em 01 de junho de 2021 e taxa de juros equivalentes a 100% da taxa média diária
dos depósitos interfinanceiros, acrescida de 4,45% ao ano. Os recursos obtidos pela
Companhia foram utilizados para o capital de giro da Companhia;

•

Banco BTG Pactual S.A.: saldo remanescente no montante de R$150.564.487,00 referente à
Cédula de Crédito Bancário emitida em 11 de agosto de 2020, no montante de
R$150.000.000,00, com vencimento em 11 de agosto de 2022 e taxa de juros equivalentes a
100% da taxa média diária dos depósitos interfinanceiros, acrescida de 5,0% ao ano. Os
recursos obtidos pela Companhia foram utilizados para ampliação da capacidade produtiva da
unidade/aquisição de máquinas e equipamentos futuros;

•

Banco Paulista S.A.: saldo remanescente no montante de R$6.006.379,00 referente à Cédula
de Crédito à Exportação emitida em 26 de maio de 2020, no montante de R$6.000.000,00,
com vencimento em 28 de dezembro de 2020 e taxa de juros equivalentes a 100% da taxa
média diária dos depósitos interfinanceiros, acrescida de 6,0% ao ano. Os recursos obtidos
pela Companhia foram utilizados para o capital de giro da Companhia;

•

Banco Pine S.A.: saldo remanescente no montante de R$5.035.402,00 referente à Cédula de
Crédito Bancário emitida em 7 de julho de 2020, no montante de R$5.000.000,00, com
vencimento em 4 de dezembro de 2020 e taxa de juros equivalentes a 100% da taxa média
diária dos depósitos interfinanceiros, acrescida de 7,44% ao ano. Os recursos obtidos pela
Companhia foram utilizados para o capital de giro da Companhia;

•

Banco Pine S.A.: saldo remanescente no montante de R$5.007.038,00 referente à Cédula de
Crédito Bancário emitida em 25 de maio de 2020, no montante de R$5.000.000,00, com
vencimento em 21 de dezembro de 2020 e taxa de juros equivalentes a 100% da taxa média
diária dos depósitos interfinanceiros, acrescida de 8,65% ao ano. Os recursos obtidos pela
Companhia foram utilizados para o capital de giro da Companhia;

•

Banco Plural S.A. Banco Múltiplo: saldo remanescente no montante de R$7.535.445,00
referente à Cédula de Crédito Bancário emitida em 28 de julho de 2020, no montante de
R$7.525.000,00, com vencimento em 28 de julho de 2021 e taxa de juros equivalentes a 100%
da taxa média diária dos depósitos interfinanceiros, acrescida de 4,5% ao ano. Os recursos
obtidos pela Companhia foram utilizados para o capital de giro da Companhia;

•

QI Sociedade de Crédito Direito S.A.: saldo remanescente no montante de R$12.915.747,00
referente à Cédula de Crédito Bancário emitida em 14 de maio de 2020, no montante de
R$15.000.000,00, com vencimento em 14 de dezembro de 2020 e taxa de juros equivalentes a
100% da taxa média diária dos depósitos interfinanceiros, acrescida de 9,0% ao ano. Os
recursos obtidos pela Companhia foram utilizados para o capital de giro da Companhia;

•

Banco Safra S.A.: saldo remanescente no montante de R$34.568.369,00 referente à Cédula de
Crédito Bancário para Financiamento à Importação emitida em 20 de maio de 2020, no
montante de R$33.813.245,00, com vencimento em 13 de novembro de 2020 e taxa de juros
equivalentes a 5,8% ao ano acrescida da variação cambial. Os recursos obtidos pela
Companhia foram utilizados para o capital de giro da Companhia; e

•

Banco Santander (Brasil) S.A.: saldo remanescente no montante de R$34.265.509,00 referente
à Cédula de Crédito Bancário emitida em 12 de junho de 2020, no montante de
R$33.750.863,00, com vencimento em 13 de junho de 2022 e taxa de juros equivalentes a
5,7% ao ano acrescida da variação cambial. Os recursos obtidos pela Companhia foram
utilizados para o capital de giro da Companhia.
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A Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária por se tratar
exclusivamente de Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores. Portanto, os recursos
provenientes da Oferta Secundária serão integralmente destinados aos Acionistas Vendedores.
Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos da Oferta Primária na situação
patrimonial da Companhia, veja a seção “Capitalização” na página 109 deste Prospecto.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta a capitalização total da Companhia, composta por empréstimos e
financiamentos (circulante e não circulante) e patrimônio líquido consolidado da Companhia,
indicando: (i) a posição real em 30 de junho de 2020; (ii) a posição em 30 de junho de 2020,
ajustada para considerar os seguintes eventos recentes (“Ajustado pós Eventos Recentes”): (a)
aumento de capital social da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de
acionistas realizada em 25 de agosto de 2020 e integralizado em 28 de setembro de 2020; e (b)
financiamentos contratados pela Companhia a partir de 30 de junho de 2020; e (iii) a posição
ajustada considerando o recebimento dos recursos líquidos a serem obtidos pela Companhia com
a Oferta Primária (sem considerar as Ações Suplementares) de R$683.570.439,86, após a
dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, com base
no Preço por Ação de R$5,55.
Real em 30 de
junho de 2020
Empréstimos e financiamentos (circulante) ..................
Empréstimos e financiamentos (não circulante) ...........
Patrimônio Líquido .....................................................
Capitalização Total(3) ...................................................
(1)

(2)

(3)

449.159
376.778
114.544
940.481

Ajustado
pós Eventos
Recentes(1)
(em milhares de R$)

Ajustado
Pós-Oferta(2)

520.017
618.445
115.701
1.254.163

520.017
618.445
799.271
1.937.733

Considera (i) o aumento de capital social, aprovado em 25 de agosto de 2020, no valor total de R$1.157.009,97, passando de
R$36.183.387,16 para R$37.340.397,13, mediante a emissão de 6.158.288 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de
emissão da Companhia, cuja integralização ocorreu em 28 de setembro de 2020; e (ii) acréscimo em empréstimos e financiamentos
(circulantes e não circulantes) de R$70.858.000,00 e R$241.6667.000,00, respectivamente, para reflertir os seguintes financiamentos: (a)
Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do Banco BTG Pactual S.A. em 11 de agosto de 2020, no valor de R$150.000.000,00; (b)
Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do Banco Santander (Brasil) S.A. em 30 de julho de 2020 no valor de R$100.000.000,00;
(c) Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do Banco Votorantim S.A em 31 de julho de 2020 no valor de R$50.000.000,00; (d)
Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do Banco Plural S.A. Banco Múltiplo em 28 de julho de 2020 no valor de R$7.525.000,00; e
(e) Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do Banco Pine S.A. em 7 de julho de 2020 no valor de R$5.000.000,00.
Ajustado pós Eventos Recentes para refletir o recebimento de recursos líquidos da Oferta Primária (sem considerar as Ações
Suplementares), de R$683.570.439,86, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta,
no montante estimado de R$42.198.786,64, calculado com base no Preço por Ação de R$5,55. As informações constantes da coluna
“Ajustado pós Eventos Recentes” não foram extraídas do Formulário de Informações Trimestrais - ITR referentes ao período de seis
meses findo em 30 de junho de 2020.
Capitalização total corresponde à soma dos empréstimos, financiamentos e debêntures e arrendamento mercantil (circulante e não
circulante) e patrimônio líquido.

As informações descritas acima na coluna denominada “Real em 30 de junho de 2020” foram
extraídas das nossas informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, contidas no
Formulário de Informações Trimestrais - ITR referentes ao período de seis meses findo em 30 de
junho de 2020, revisadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias. Os investidores
devem ler a tabela acima em conjunto com as seções “3. Informações Financeiras Selecionadas” e
“10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência da Companhia, a partir das páginas
e deste Prospecto, respectivamente, bem como com as demonstrações financeiras consolidadas
da Companhia, referentes ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 e aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, as quais se encontram
anexas a este Prospecto, a partir da página 329.
A Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária por se tratar
exclusivamente de Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores. Dessa forma, nossa
capitalização não será afetada pela Oferta Secundária.
Exceto pelos eventos recentes mencionados acima, não houve alteração relevante na
capitalização total da Companhia desde 30 de junho de 2020. Para mais informações, vide seção
17 do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto.
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DILUIÇÃO
Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento,
calculada pela diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial contábil por ação
imediatamente após a Oferta.
Em 30 de junho de 2020, o valor do patrimônio líquido da Companhia era de R$114.544.000,00 e o
valor patrimonial por ação ordinária correspondia, na mesma data, a R$0,19. O referido valor
patrimonial por ação ordinária representa o valor do patrimônio líquido da Companhia, dividido pelo
número total de ações ordinárias de sua emissão em 30 de junho de 2020.
Considerando (i) o aumento de capital social da Companhia no valor total de R$1.157.009,97,
aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de acionistas realizada em 25 de agosto de 2020 e
integralizado em 28 de setembro de 2020, passando de R$36.183.387,16 para R$37.340.397,13,
mediante a emissão de 6.158.288 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de
emissão da Companhia; e (ii) os financiamentos contratados pela Companhia a partir de 30 de
junho de 2020 e mencionados na Seção “Capitalização”, na página 109 deste Prospecto, o
patrimônio líquido da Companhia seria de R$115.701.009,97, representando um valor patrimonial
de R$0,19 por ação ordinária de emissão da Companhia, o que não representa em diluição no
valor patrimonial por ação ordinária.
Considerando a emissão das Ações no âmbito da Oferta Primária, com base no Preço por Ação de
R$5,55, e após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da
Oferta, o patrimônio líquido da Companhia seria de R$799.271 mil, representando um valor
patrimonial de R$1,07 por ação ordinária de emissão da Companhia. Isso significaria um aumento
imediato no valor do patrimônio líquido por ação ordinária de R$0,88 para os acionistas existentes
e uma diluição imediata no valor do patrimônio líquido por ação ordinária de R$4,48 para os novos
investidores que subscreverem/adquirirem Ações no âmbito da Oferta.
Essa diluição representa a diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores na Oferta e o
valor patrimonial contábil por ação ordinária imediatamente após a Oferta. Para informações
detalhadas acerca das comissões de distribuição e das despesas da Oferta, veja a Seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, página 46 deste Prospecto.
O quadro a seguir ilustra a diluição por ação ordinária de emissão da Companhia, com base em seu
patrimônio líquido em 30 de junho de 2020, considerando os impactos da realização da Oferta Primária:
Após a Oferta Primária
(em R$, exceto percentagens)
Preço por Ação(1) ......................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de junho de 2020 ..................................................
Valor patrimonial por ação Ajustado pós Eventos Recentes ...................................................
Aumento do valor patrimonial por ação Ajustado pós Eventos Recentes atribuído aos
atuais acionistas(2) .................................................................................................................
Valor patrimonial por ação Ajustado pós Eventos Recentes e ajustado para refletir a
Oferta(2) .................................................................................................................................
Diluição do valor patrimonial por ação Ajustado pós Oferta para os novos investidores(2) .....
Percentual de diluição dos novos investidores(2)(3) ............................................................
(1)
(2)
(3)

5,55
0,19
0,19
1,07
0,88
4,48
80,71%

Com base no Preço por Ação de R$5,55.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação a ser pago pelos investidores e o valor patrimonial por
ação Ajustado pós Eventos Recentes imediatamente após a conclusão da Oferta.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo
Preço por Ação.

O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o
valor patrimonial das ações ordinárias de emissão da Companhia e foi fixado tendo como
parâmetro as intenções de investimento manifestadas por Investidores Institucionais, considerando
a qualidade da demanda (por volume e preço), no âmbito do Procedimento de Bookbuilding. Para
informações detalhadas sobre o procedimento de fixação do Preço por Ação e das condições da
Oferta, veja seção “Informações Sobre a Oferta”, na página 41 deste Prospecto.
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Plano de Opções
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de agosto de 2020, foi aprovado o Plano de
Outorga de Opções de Compra de Ações de Emissão da Aeris Indústria e Comércio de
Equipamentos para Geração de Energia S.A. (“Plano”), mas a eficácia do Plano é condicionada ao
registro de companhia aberta perante a CVM como companhia aberta e ao início das negociações
das ações da Companhia no segmento especial de listagem da B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão, o
Novo Mercado. Apenas após satisfeitas essas condições, poderão ser elaborados os programas
que irão disciplinar a outorga de opções de compra aos administradores da Companhia.
De acordo com o Plano, são elegíveis a receber opções de compra de ações de emissão da
Companhia os executivos, membros do Conselho de Administração, diretores estatutários e não
estatutários, gerentes, supervisores, colaboradores e empregados da Companhia e de suas
controladas que sejam considerados pessoas chave no desenvolvimento dos negócios da
Companhia e de suas controladas, conforme vierem a ser escolhidos pelo Conselho de
Administração da Companhia ou o Comitê (conforme abaixo definido) especial (“Participantes”).
A administração do Plano compete ao Conselho de Administração da Companhia, que poderá
delegar suas funções, observadas as restrições previstas em lei, a um comitê especial
eventualmente criado pelo Conselho de Administração para administrar o Plano (“Comitê”).
Atualmente, o Conselho de Administração não conta com a assessoria do Comitê para a
administração do Plano. O Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, terão
amplos poderes, obedecidos os termos do Plano, as diretrizes fixadas pela Assembleia Geral e, no
caso do Comitê, as diretrizes do Conselho de Administração da Companhia, para tomar todas as
medidas necessárias e adequadas para a administração do Plano, incluindo poderes para: (a)
decidir sobre todas e quaisquer providências relativas à administração do Plano, detalhamento e
aplicação das normas gerais ora estabelecidas; (b) decidir sobre a outorga de Opções nos termos
do Plano, bem como a criação e aplicação de normas específicas para cada outorga; (c) decidir
quanto às datas em que serão outorgadas as Opções, bem como quanto à oportunidade de sua
outorga em relação aos interesses da Companhia; (d) decidir os Participantes do Plano e a
autorização para outorgar Opções em seu favor, estabelecendo todas as condições das opções a
serem outorgadas, bem como a modificação de tais condições quando necessário para adequar as
Opções aos termos de lei, norma ou regulamento superveniente; (e) aprovar a criação de
Programas (conforme abaixo definido) e o Contrato de Opção (conforme abaixo definido) a ser
celebrado entre a Companhia e cada um dos Participantes;(f) alterar a data em que as Opções
poderão ser exercidas, desde que a referida alteração não atinja os Contratos de Opção em curso,
a fim de preservar direitos adquiridos e não prejudicar os Participantes; (g) analisar e decidir casos
excepcionais decorrentes de, ou relacionados com, o Plano; (h) para satisfazer o exercício de
Opções outorgadas nos termos do Plano, aprovar a emissão de novas ações da Companhia dentro
do limite do capital autorizado e, obedecidos os limites previstos na regulamentação aplicável, a
aquisição de ações de própria emissão da Companhia; e (i) dirimir dúvidas quanto à interpretação
das normas gerais estabelecidas no Plano.
Nos termos do Plano, periodicamente, quando necessário, a exclusivo critério do Conselho de
Administração ou do Comitê, conforme o caso, poderão ser criados “Programas de Opção de
Compra de Ações” (“Programas”) que terão condições específicas quanto aos Participantes, o
número total de Ações, a divisão da outorga em lotes e as respectivas regras específicas de cada
lote. Quando da aprovação de cada Programa, o Conselho de Administração da Companhia ou o
Comitê, conforme o caso, fixará os termos e condições das outorgas de Opções por meio do
Contrato de Opção, a ser celebrado entre a Companhia e cada Participante.
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O Contrato de Opção deverá definir pelo menos as seguintes condições: (a) o número de Ações
que o Participante terá direito de adquirir ou subscrever com o exercício da Opção e o preço de
exercício, de acordo com os termos do Programa; (b) o Prazo de Carência, caso aplicável, durante
o qual a Opção não poderá ser exercida e as datas-limite para o exercício total ou parcial da Opção
e em que os direitos decorrentes da Opção expirarão; (c) eventuais normas sobre quaisquer
restrições à transferência das Ações recebidas pelo exercício da Opção e disposições sobre
penalidades para o descumprimento destas restrições; e (d) quaisquer outros termos e condições
que não estejam em desacordo com o Plano ou o respectivo Programa.
O Conselho de Administração ou Comitê, conforme o caso, poderá outorgar Opções, sujeito às
regras de cada Programa, com condições individualizadas para cada Participante, sem a
necessidade de aprovação de um novo Programa, devendo o Contrato de Opção, aprovado pelo
Conselho ou Comitê, conforme aplicável, fixar de maneira exaustiva todos os termos e condições
de cada Opção.
O Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, poderá impor termos e/ou condições
precedentes para o exercício da Opção e, observadas as cláusulas mínimas estabelecidas no
Programa, impor restrições à transferência das ações adquiridas com o exercício das Opções,
podendo também reservar para a Companhia opções de recompra ou direitos de preferência em
caso de desligamento do Participante ou de alienação pelo Participante dessas mesmas Ações,
até o término do prazo e/ou cumprimento das condições fixadas.
As Opções outorgadas nos termos do Plano, considerando todos os Programas, poderão conferir
aos Participantes direitos de aquisição sobre um número de Ações que não exceda 5% do capital
social e o limite do capital autorizado da Companhia, observado ainda o limite de 1% do capital
social por exercício social.
Conforme previsto no Plano, a Companhia poderá, a critério do Conselho de Administração ou do
Comitê, conforme o caso, emitir novas Ações dentro do limite do capital autorizado; ou alienar
privadamente ao Participante Ações mantidas em tesouraria. O preço de exercício de cada uma
das Opções outorgadas, a ser expressamente inserido em cada Contrato de Opção, corresponderá
à média das cotações das ações da Companhia, ponderada pelo volume, nos 30 pregões da B3
anteriores à data de assinatura do Contrato de Opção, com a aplicação, sobre esse valor, de um
desconto de, no máximo, 10%, sem qualquer tipo de correção ou atualização.
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Até a data do presente Prospecto, o Conselho de Administração ou o Comitê não havia aprovado
qualquer Programa e, portanto, nenhuma opção havia sido outorgada. A tabela abaixo apresenta
os efeitos hipotéticos do exercício das opções a serem outorgadas, passíveis de exercício, mas
ainda não exercidas, no âmbito de um eventual Programa, considerando uma diluição máxima
patrimonial decorrente da outorga de todas as ações previstas no Plano, assumindo um preço de
exercício de R$7,30 por ação, apurado como base no Preço por Ação, que é o preço médio da
Faixa Indicativa, e patrimônio líquido após a Oferta.
Após a Oferta Primária
(em R$, exceto percentagens)
Preço por Ação(1) ......................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de junho de 2020 ..................................................
Valor patrimonial por ação Ajustado pós Eventos Recentes ...................................................
Aumento do valor patrimonial por ação Ajustado pós Eventos Recentes atribuído aos
atuais acionistas ...................................................................................................................
Valor patrimonial por ação Ajustado pós Eventos Recentes ajustado para refletir a Oferta e
a diluição máxima prevista no Plano ....................................................................................
Diluição do valor patrimonial por ação Ajustado pós Eventos Recentes para os novos
investidores considerando a diluição máxima prevista no Plano(2) .......................................
Percentual de diluição dos novos investidores considerando a diluição máxima
prevista no Plano(2)(3) .............................................................................................................

5,55
0,19
0,19
1,28
1,10
4,27
76,9%

•

(1)
(2)
(3)

Com base no Preço por Ação de R$5,55.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação a ser pago pelos investidores e o valor patrimonial por
ação Ajustado pós Eventos Recentes imediatamente após a conclusão da Oferta e considerando a diluição máxima prevista no Plano.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo
Preço por Ação.

Para mais informações sobre os Planos de Opções, veja os itens “13.4 Plano de Remuneração
Baseado em Ações do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária” a “13.8 Informações
Necessárias para Compreensão dos Dados Divulgados nos itens 13.5 a 13.7” e item “13.16 –
Fornecer outras informações que a Companhia julgue relevantes”, do Formulário de Referência da
Companhia, anexo a este Prospecto.
Histórico do Preço de Emissão de Ações
A Companhia aprovou, em assembleia geral extraordinária realizada em 25 de agosto de 2020, o
aumento do capital social para R$37.340.397,13, um aumento, portanto, no valor total de
R$1.157.009,97, mediante a emissão de 6.158.288 novas ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, de emissão da Companhia, pelo preço de emissão de R$0,18787851 por ação,
fixado de acordo com e nos termos do §1º, inciso II do artigo 170, da Lei das Sociedades por
Ações.
Histórico de Desdobramentos, Grupamentos e Bonificações de Ações
A Companhia não realizou desdobramentos, grupamentos e bonificações nos últimos três
exercícios sociais, nem no exercício social corrente.
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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ANEXO
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III

ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII

ANEXO VIII

ANEXO IX

ANEXO X

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA, REALIZADA
EM 20 DE AGOSTO DE 2020, QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA,
REALIZADA EM 9 DE NOVEMBRO DE 2020, QUE APROVOU O PREÇO POR
AÇÃO DA OFERTA
DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO
CVM 400
DECLARAÇÃO DOS ACIONISTAS VENDEDORES NOS TERMOS DO ARTIGO 56
DA INSTRUÇÃO CVM 400
DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER, NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA
INSTRUÇÃO CVM 400
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
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AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE
ENERGIA S.A.
CNPJ nº 12.528.708/0001-07
NIRE 23.300.030.125
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2020


ANEXO I
ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO
Artigo 1º – A AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima, que adota o
nome fantasia “Aeris Energia”, regida pelo disposto neste Estatuto Social e pelas
disposições legais e normativas aplicáveis, em especial a Lei n.º 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”).
Parágrafo Único – Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo
acionistas controladores, administradores e membros do conselho fiscal, quando
instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado da B3 (“Regulamento
do Novo Mercado”).
Artigo 2º – A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de Caucaia, Estado do Ceará,
podendo abrir, transferir e encerrar filiais, escritórios, depósitos, representações e
quaisquer outros estabelecimentos no Brasil ou no exterior mediante deliberação da
Diretoria.
Artigo 3º – A Companhia tem como objeto social: (a) o design, a prototipagem, a
produção, a instalação, a venda, a montagem, o transporte a construção e
comercialização de pás de rotores para turbinas utilizadas na geração eólica de energia,
bem como de peças, componentes, sistemas e equipamentos a eles relacionados; (b) o
desenvolvimento de atividades de exportação, importação e armazenagem das pás de
rotores para turbinas utilizadas na geração de energia eólica, peças, materiais e artefatos
relacionados à fonte de energia renováveis ou não, e de produtos em geral; (c) a seleção,
aquisição e comercialização de matérias-primas para a produção das pás de rotores para
turbinas utilizadas na geração de energia eólica; (d) prestação de serviços de reparo,
manutenção geral e assistência técnica de pás de rotores para turbinas utilizadas na
geração eólica de energia, bem como de serviços a usuários finais e de pós-venda em
geral; (e) prestação de serviços de engenharia associados às atividades relacionadas
acima, atuando em todas as áreas afins, especialmente com relação a sistemas de
energia eólica; (f) participação em licitações, leilões ou quaisquer processos públicos
relacionados execução das atividades desenvolvidas pela Companhia; (g) o
desenvolvimento de projetos e estudos e a prestação de assessoria e consultoria
relacionados com suas atividades, incluindo análise, exame, pesquisa, coleta, compilação
e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza; (h) a participação em
outras sociedades ou entidades como sócia, acionista ou quotista.
Artigo 4º – A Companhia tem prazo de duração indeterminado.
Assinam digitalmente o presente ato, nos termos da lei e da IN/DREI n. 81, 2020: Alexandre Funari
Negrão; Luiz Henrique Del Cistia Thonon;
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CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
Artigo 5º – O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$
37.340.397,13 (trinta e sete milhões, trezentos e quarenta mil, trezentos e noventa e sete reais
e treze centavos), representado por 615.828.842 (seiscentas e quinze milhões, oitocentas e
vinte e oito mil, oitocentas e quarenta e duas) ações ordinárias nominativas, todas sem valor
nominal
Artigo 6º - A Companhia fica autorizada a aumentar seu capital social, independentemente de
reforma estatutária, até o limite de R$ 2.200.000.000,00 (dois bilhões e duzentos milhões de
reais), mediante deliberação do Conselho de Administração.
Parágrafo Primeiro – O capital pode ser aumentado por meio da subscrição de novas
ações ordinárias, ou de capitalização de lucros ou reservas com ou sem a emissão de
novas ações.
Parágrafo Segundo - O Conselho de Administração fixará o número, preço, e prazo de
integralização e as demais condições da emissão de ações, e estabelecerá se a subscrição
será pública ou particular.
Parágrafo Terceiro – A Companhia pode, dentro do limite do capital autorizado,
mediante deliberação do Conselho de Administração: (i) emitir debêntures conversíveis
em ações; (ii) emitir bônus de subscrição; e (iii) outorgar opções de compra ou de
subscrição de ações da Companhia em favor dos administradores, empregados ou
prestadores de serviço pessoas naturais da Companhia ou de sociedades controladas
pela Companhia, direta ou indiretamente, de acordo com plano aprovado pela
Assembleia Geral.
Artigo 7º - A critério do Conselho de Administração, nas hipóteses previstas na
legislação aplicável, poderá ser realizada a emissão de ações, debêntures conversíveis
em ações e bônus de subscrição sem direito de preferência ou com redução do prazo
para seu exercício.
Artigo 8º - Cada ação ordinária dará o direito a um voto nas deliberações da Assembleia
Geral.
Parágrafo Primeiro – A ação é indivisível em relação à Companhia.
Parágrafo Segundo - Nas hipóteses em que a legislação conferir direito de
retirada a acionista dissidente de deliberação da Assembleia Geral, o valor do
reembolso devido ao acionista será determinado pela divisão do valor do
patrimônio líquido, conforme apurado nas últimas demonstrações financeiras
individuais aprovadas em Assembleia Geral, pelo número total de ações de
emissão da Companhia.
Artigo 9º - As ações da Companhia são escriturais, mantidas em conta de depósito, em
instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) contrata
pela Companhia para essa finalidade.

Assinam digitalmente o presente ato, nos termos da lei e da IN/DREI n. 81, 2020: Alexandre Funari
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Parágrafo Único - O custo de transferência da propriedade das ações escriturais
poderá ser cobrado diretamente do acionista pela instituição escrituradora,
conforme venha a ser definido no contrato de escrituração de ações, observados
os limites máximos fixados pela CVM.
Artigo 10 – É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia.
CAPÍTULO III
ASSEMBLEIAS GERAIS
Artigo 11 – Os acionistas da Companhia reunir-se-ão em Assembleia Geral,
ordinariamente, uma vez por ano, e, extraordinariamente, sempre que os interesses
sociais assim exigirem, ou quando as disposições do presente Estatuto ou da legislação
aplicável demandarem a deliberação dos acionistas da Companhia.
Artigo 12 – A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração, por
meio de seu Presidente, ou, nos casos previstos na Lei das S.A., por acionistas ou pelo
Conselho Fiscal, se houver, de acordo com os prazos e na forma estabelecidos na
legislação aplicável.
Parágrafo Primeiro – O anúncio de convocação da Assembleia Geral pode
solicitar, para melhor organização dos trabalhos, o depósito na Companhia de
cópia dos documentos exigidos para participação na Assembleia Geral com até 3
(três) dias úteis de antecedência da data da Assembleia Geral.
Parágrafo Segundo – Sem prejuízo do disposto acima, o acionista que
comparecer à Assembleia Geral munido dos documentos referidos acima, até o
momento da abertura dos trabalhos, poderá participar e votar, ainda que tenha
deixado de apresentá-los previamente.
Parágrafo Terceiro – Ressalvadas as exceções previstas nas leis e
regulamentação aplicáveis, a Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira
convocação, com a presença de acionistas titulares de ações que representem, no
mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito de voto e, em segunda
convocação, com a presença de acionistas titulares de qualquer quantidade de
ações com direito a voto.
Artigo 13 – A Assembleia Geral deve ser realizada preferencialmente na sede da
Companhia, ou, por motivo de força maior, ou nas demais hipóteses permitidas na
legislação aplicável, em outro local indicado com clareza nos anúncios de convocação.
Parágrafo Único – Sem prejuízo do disposto acima, a Assembleia Geral poderá
ser realizada de modo parcialmente ou exclusivamente digital, nos termos da Lei
das S/A e da regulamentação aplicável.
Artigo 14 – A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de
Administração, ou, na sua ausência, por outro Conselheiro, Diretor ou acionista indicado
por escrito pelo Presidente do Conselho de Administração, ou, na ausência dessa
indicação, pela pessoa escolhida por maioria de voto dos acionistas presentes, cabendo
ao presidente da mesa designar o secretário.

Assinam digitalmente o presente ato, nos termos da lei e da IN/DREI n. 81, 2020: Alexandre Funari
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Artigo 15 – A Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei e na
regulamentação aplicáveis, delibera por maioria de votos dos presentes validamente
proferidos, não se computando as abstenções.
Artigo 16 – As atas de Assembleia Geral deverão ser lavradas no Livro de Registro de
Atas de Assembleias Gerais da Companhia, na forma de sumário dos fatos ocorridos,
sendo autorizada a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas.
Artigo 17 – Compete à Assembleia Geral, sem prejuízo das demais atribuições previstas
neste Estatuto e na legislação e regulamentação aplicáveis:
(i)

reformar o Estatuto Social;

(ii)

eleger ou destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal, quando for o caso;

(iii)

fixar a remuneração anual global dos administradores e do Conselho Fiscal,
quando instalado;

(iv)

suspender o exercício dos direitos do acionista nas hipóteses previstas na
legislação aplicável;

(v)

deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a
formação do capital social;
deliberar sobre transformação, fusão, incorporação, incorporação de ações
e cisão da Companhia;

(vi)

(vii)

deliberar sobre a dissolução, liquidação e extinção da Companhia;

(viii) eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas;
(ix)

autorizar os administradores a confessar falência e pedir recuperação
judicial ou extrajudicial da Companhia;

(x)

aumento do capital social da Companhia em valor superior ao limite do
capital autorizado estabelecido neste Estatuto;

(xi)

redução do capital social da Companhia;

(xii)

deliberar sobre dispensa de realização de oferta pública de aquisição de
ações como requisito para a saída da Companhia do Novo Mercado,
observado o disposto no Regulamento do Novo Mercado.

Parágrafo Único – A deliberação a que se refere o item (xii) deste Artigo deverá
ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas titulares das ações em circulação
presentes à assembleia, não se computando os votos em branco. A Assembleia
Geral que deliberar sobre a matéria a que se refere o item “xii” deste Artigo deverá
ser instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas que
representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total de ações em circulação e, em
segunda convocação, com qualquer número de acionistas titulares das ações em
circulação.
Assinam digitalmente o presente ato, nos termos da lei e da IN/DREI n. 81, 2020: Alexandre Funari
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CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO
Seção I
Disposições Comuns aos Órgãos da Administração
Artigo 18 – A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por
uma Diretoria, que terão as atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social,
estando os membros da administração dispensados de oferecer garantia ao exercício de
suas funções.
Parágrafo Primeiro – Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e
de Diretor Presidente, ou de principal executivo da Companhia, não poderão ser
acumulados pela mesma pessoa, salvo na hipótese de vacância, observadas, nesse
caso, as determinações do Regulamento do Novo Mercado.
Parágrafo Segundo - O administrador é investido no seu cargo mediante
assinatura de termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula
compromissória estatutária prevista no Artigo 51.
Parágrafo Terceiro – O prazo de gestão dos membros do Conselho de
Administração ou da Diretoria se estende até a investidura dos novos
administradores eleitos.
Artigo 19 – A Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos
administradores, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição
dessa remuneração entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria e da
repartição entre parcela fixa e parcela variável.
Seção II
Conselho de Administração
Artigo 20 – O Conselho de Administração é composto por, no mínimo 5 e, no máximo,
10 membros efetivos, acionistas ou não, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia
Geral, com mandato unificado de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo Primeiro – Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo 2
(dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros
independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo
a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros
independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger.
Parágrafo Segundo – Quando em decorrência do cálculo do percentual referido
no Parágrafo Primeiro acima, o resultado gerar número fracionário, a Companhia
deve proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior.
Artigo 21 – O Conselho de Administração terá um Presidente, eleito pela maioria de
votos dos presentes na primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer
imediatamente após a eleição de seus membros ou sempre que ocorrer renúncia ou
vacância naquele cargo.
Parágrafo Único – Compete ao Presidente do Conselho de Administração:
Assinam digitalmente o presente ato, nos termos da lei e da IN/DREI n. 81, 2020: Alexandre Funari
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(i)

convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho de Administração e as
Assembleias Gerais, nos termos deste Estatuto;

(ii)

supervisionar os serviços administrativos do Conselho de Administração;

(iii)

comunicar à Diretoria, quando for o caso, as deliberações tomadas pelo
Conselho de Administração;

(iv)

proferir o voto de qualidade em caso de empate, além de seu próprio voto; e

(v)

exercer outras atribuições e funções especificadas ou atribuídas pelo
regimento interno do Conselho de Administração.

Artigo 22 – Havendo vacância do cargo de qualquer dos membros do Conselho de
Administração, o Conselho de Administração deverá nomear o substituto, que completará
o prazo de gestão do conselheiro substituído.
Parágrafo Primeiro – No caso de vacância da maioria dos cargos do Conselho
de Administração, a Assembleia Geral será convocada para proceder a nova
eleição.
Parágrafo Segundo – Em caso de vacância de todos os cargos do Conselho de
Administração, compete à Diretoria convocar a Assembleia Geral para eleger os
conselheiros.
Artigo 23 - O Conselho de Administração se reunirá, ordinariamente, trimestralmente,
e, extraordinariamente, sempre que necessário.
Parágrafo Primeiro – As reuniões do Conselho de Administração serão
convocadas pelo Presidente do Conselho de Administração ou por quaisquer 2
(dois) membros do Conselho de Administração em conjunto, por escrito, com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias e com indicação do local, data e horário da
reunião e da ordem do dia, acompanhada de todos os documentos relacionados às
deliberações a serem tomadas.
Parágrafo Segundo - Fica dispensada a convocação sempre que comparecerem
à reunião todos os conselheiros em exercício.
Parágrafo Terceiro – As reuniões do Conselho de Administração se instalarão
com a presença da maioria de seus membros em exercício.
Parágrafo Quarto – A reunião do Conselho de Administração é presidida pelo
Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, pelo conselheiro
eleito pela maioria dos conselheiros presentes, e será secretariada por quem o
presidente da mesa indicar.
Parágrafo Quinto – É facultado ao conselheiro participar da reunião do Conselho
de Administração por meio de teleconferência, videoconferência, ou qualquer outro
meio de comunicação que permita a identificação dos participantes e a
comunicação simultânea com as pessoas presentes à reunião. O conselheiro que
participar remotamente da reunião somente se considera presente se confirmar
Assinam digitalmente o presente ato, nos termos da lei e da IN/DREI n. 81, 2020: Alexandre Funari
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seus votos e manifestação por escrito encaminhada ao presidente da reunião por
telegrama, carta registrada, fax, correio eletrônico (e-mail), ou carta entregue em
mãos (i.e. protocolada) logo após o término da reunião. Uma vez recebida a
manifestação, o presidente da reunião ficará investido de plenos poderes para
assinar a ata da reunião em nome do conselheiro que participou remotamente.
Parágrafo Sexto – Serão considerados presentes à reunião do Conselho de
Administração o conselheiro que (i) comparecer presencialmente; (ii) nomear
qualquer outro conselheiro para votar em tal reunião, desde que a respectiva
manifestação de voto seja entregue ao Presidente do Conselho de Administração
ou ao presidente da mesa antes da sua instalação; (iii) enviar seu voto por escrito
ao Presidente do Conselho de Administração antes da sua instalação, via
telegrama, carta registrada, fax, correio eletrônico (e-mail), ou carta entregue em
mãos (i.e. protocolada); ou (iv) participar das reuniões remotamente, nos termos
do Parágrafo Quarto anterior.
Parágrafo Sétimo – Cada membro do Conselho de Administração tem direito a 1
(um) voto na reunião do Conselho de Administração.
Parágrafo Oitavo – As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas
por maioria dos votos dos presentes, não computadas as abstenções. No caso de
empate, cabe ao Presidente do Conselho de Administração o voto de desempate,
sem prejuízo de seu próprio voto.
Parágrafo Nono – As deliberações do Conselho de Administração devem ser
registradas em ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de
Administração.
Artigo 24 – O conselheiro deve se abster de participar de participar da votação sobre
assunto com relação ao qual tenha interesse conflitante com a Companhia.
Artigo 25 – Sem prejuízo de outras atribuições fixadas em lei, na regulamentação
aplicável e neste Estatuto, compete ao Conselho de Administração:
(i)

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

(ii)

eleger e destituir os membros da Diretoria e fixar suas atribuições,
observado o disposto neste Estatuto Social;

(iii)

fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e
papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou
em via de celebração e quaisquer outros atos;

(iv)

organizar seu funcionamento, por meio de regras próprias consubstanciadas
em regimento interno aprovado e modificado pelo próprio Conselho de
Administração;

(v)

aprovar e alterar as políticas, código de conduta e regimentos internos da
Companhia, conforme exigidos pela regulamentação aplicável;

(vi)

eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros dos comitês estatutários
de assessoramento do Conselho de Administração, bem como estabelecer
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seus regimentos internos de funcionamento;
(vii)

deliberar sobre a criação, extinção e funcionamento de comitês de
assessoramento não previstos neste Estatuto, elegendo e destituindo, a
qualquer tempo, os respectivos membros e estabelecendo os regimentos
internos de funcionamento;

(viii) manifestar-se sobre o relatório da administração, as contas da Diretoria e
as demonstrações financeiras de cada exercício;
(ix)

convocar a Assembleia Geral, quando julgar conveniente ou nos casos
previstos na Lei das S/A;

(x)

submeter à Assembleia Geral proposta de destinação do lucro líquido do
exercício;

(xi)

declarar dividendos ou juros sobre capital próprio com base no lucro líquido
do exercício em curso ou em reservas de lucros existentes;

(xii)

aprovar e rever o plano de negócios, e orçamento anual e plano plurianual
da Companhia, bem como formular proposta de orçamento de capital a ser
submetida à Assembleia Geral;

(xiii) deliberar sobre a outorga, dentro do limite de capital autorizado, e de acordo
com plano aprovado pela Assembleia Geral, de opção de compra ou de
subscrição de ações a administradores, empregados, ou prestadores de
serviço pessoas naturais da Companhia ou de sociedade controladas, sem
direito de preferência para os acionistas;
(xiv) autorizar a participação da Companhia em outras sociedades, como quotista
ou acionista, bem como sua participação em consórcios, joint ventures, e
em outras formas de associação ou alianças estratégicas com terceiros, bem
como autorizar a aquisição ou alienação de investimentos em participações
societárias;
(xv)

estabelecer o valor de alçada da Diretoria para a aquisição ou alienação de
bens do ativo permanente da Companhia, incluindo a conferência ao capital
de outra sociedade, bem como aprovar a aquisição ou alienação de bens do
ativo permanente da Companhia em valor superior ao valor de alçada da
Diretoria, exceto se já tiverem sido contempladas no plano de negócios e/ou
orçamento anual aprovado pelo Conselho de Administração;

(xvi) estabelecer o valor de alçada da Diretoria para contratar endividamento,
sob a forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou
outras formas de obrigação, bem como autorizar a contratação de
endividamento, sob a forma de empréstimo ou emissão de títulos ou
assunção de dívida, ou outras formas de obrigação em valor superior ao
valor de alçada da Diretoria, exceto se já tiverem sido contempladas no
plano de negócios e/ou orçamento anual aprovado pelo Conselho de
Administração;
(xvii) estabelecer o valor de alçada da Diretoria para a prática de atos que tenham
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por objeto renunciar a direitos da Companhia ou transigir, bem como
autorizar a prática de atos que tenham por objeto renunciar a direitos da
Companhia ou transigir em valor superior ao valor de alçada da Diretoria,
exceto se já tiverem sido contempladas no plano de negócios e/ou
orçamento anual aprovado pelo Conselho de Administração;
(xviii) estabelecer o valor de alçada da Diretoria para a constituição de ônus e
gravames e a prestação de avais, fianças e garantias a obrigações próprias
e/ou de sociedades controladas da Companhia, bem como autorizar a
constituição de ônus e gravames e a prestação de avais, fianças e garantias
a obrigações próprias e/ou de sociedades controladas da Companhia de
valor superior ao valor de alçada da Diretoria, exceto se já tiverem sido
contempladas no plano de negócios e/ou orçamento anual aprovado pelo
Conselho de Administração;;
(xix) estabelecer o valor de alçada para a celebração, alteração ou rescisão de
contratos e a realização de outros negócios entre a Companhia e suas
controladas, bem como autorizar a celebração, alteração ou rescisão de
contratos e a realização de outros negócios entre a Companhia e suas
controladas em valor superior ao valor de alçada da Diretoria, exceto se já
tiverem sido contempladas no plano de negócios e/ou orçamento anual
aprovado pelo Conselho de Administração;
(xx)

estabelecer a política de transação entre partes relacionadas da Companhia
e aprovar as transações com partes relacionadas, observado o disposto em
referida política;

(xxi) autorizar a negociação da Companhia com suas próprias ações e com
instrumentos financeiros referenciados às ações de emissão da Companhia,
bem como a alienação e o cancelamento de ações em tesouraria, observada
a legislação aplicável;
(xxii) deliberar sobre o aumento do capital social, dentro do limite do capital
autorizado, bem como da emissão, dentro do limite do capital autorizado,
da emissão de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de
subscrição;
(xxiii) deliberar sobre a emissão, para colocação privada ou por meio de oferta
pública de distribuição, de notas promissórias e debêntures não conversíveis
em ações;
(xxiv) escolher e destituir auditores independentes;
(xxv) manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta
pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da
Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado nos
termos do Regulamento do Novo Mercado, no qual se manifestará, ao
menos (i) sobre a conveniência e oportunidade da oferta pública de
aquisição de ações quanto ao interesse da Companhia e do conjunto dos
acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a
liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) quanto aos planos
estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iii) a
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respeito de alternativas à aceitação da oferta pública de aquisição de ações
disponíveis no mercado;
(xxvi) avocar e decidir sobre qualquer matéria ou assunto que não se compreenda
na competência privativa da Assembleia Geral ou da Diretoria.
Seção III
Comitê de Auditoria
Artigo 26 – O Conselho de Administração é assessorado pelo Comitê de Auditoria,
constituído na forma prevista neste Estatuto.
Parágrafo Único – Sem prejuízo do Comitê de Auditoria, previsto neste Estatuto,
o Conselho de Administração pode criar comitês de assessoria adicionais, que
deverão atuar como órgãos auxiliares, sem poderes deliberativos, com funções
técnicas ou de assessoramento dos administradores.
Artigo 27 – O Comitê de Auditoria, órgão de assessoramento vinculado diretamente ao
Conselho de Administração, é composto por 3 (três) membros, dos quais a maioria deve
ser considerada membro independente, nos termos da Instrução CVM n.º 308, de 14 de
maio de 1999, conforme alterada (“ICVM 308”), e sendo que ao menos 1 (um) membro
deve ser conselheiro independente, conforme critérios do Regulamento do Novo Mercado,
e ao menos 1 (um) membro deve ter reconhecida experiência em assuntos de
contabilidade societária.
Parágrafo Primeiro - O mesmo membro do Comitê de Auditoria pode acumular
as características referidas no caput deste Artigo 27.
Parágrafo Segundo – As atividades do coordenador do Comitê de Auditoria
estão definidas em seu regimento interno, aprovado pelo Conselho de
Administração.
Parágrafo Terceiro – O Comitê de Auditoria exerce suas funções em
conformidade com seu regimento interno. Adicionalmente, às disposições deste
Estatuto e do Regimento do Comitê de Auditoria, o comitê observará todos os
termos, requisitos, atribuições e composição prevista na ICVM 308, qualificandose como Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) nos termos previstos na referida
instrução normativa.
Artigo 28 - Compete ao Comitê de Auditoria, sem prejuízo de outras competências
estabelecidas em seu regimento interno e na legislação aplicável:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

assessorar o Conselho de Administração nas atividades de avaliação e controle
das auditorias independente e interna;
opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria
independente;
avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e
demonstrações financeiras da Companhia;
acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos
da Companhia;
avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia;
avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou
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(vii)

aprimoramento das políticas internas da Companhia, incluindo a política de
transações entre partes relacionadas; e
possuir meios para a recepção e tratamento de informações acerca do
descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia,
além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de
procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade
da informação.
Seção IV
Diretoria

Artigo 29 – A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo 2 (dois), e no
máximo 8 (oito) membros, residentes e domiciliados no Brasil, acionistas ou não, eleitos
e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, para um mandato
unificado de 3 (três) anos, permitida a reeleição.
Parágrafo Único – Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de
1/3 (um terço), poderão ser eleitos para cargos de diretores.
Artigo 30 – A Diretoria é composta pelos seguintes cargos: (i) 1 (um) Diretor Presidente;
(ii) 1 (um) Diretor Comercial; (iii) 1 (um) Diretor de Operações; (iv) 1 (um) Diretor
Industrial; (v) 1 (um) Diretor de Planejamento; (vi) 1 (um) Diretor Administrativo
Financeiro; (vii) 1 (um) Diretor de Tecnologia; e (viii) 1 (um) Diretor de Relações com
Investidores
Parágrafo Único – É permitida a cumulação de cargos da Diretoria por uma
mesma pessoa, observado o mínimo de membros estabelecido na Lei das S/A.
Artigo 31 – Nos casos de impedimento ou ausência temporária de qualquer Diretor, suas
funções serão exercidas por outro membro da Diretoria indicado por escrito pelo Diretor
Presidente, ou em sua ausência, indicado pela maioria dos Diretores em reunião da
Diretoria, que cumulará suas atribuições com as do Diretor substituído.
Artigo 32 – Nos casos de vacância de qualquer cargo de diretor, o substituto deve ser
nomeado interinamente pela Diretoria dentro os demais membros, perdurando a
substituição interina até a investidura do novo diretor, eleito na primeira reunião do
Conselho de Administração que se realizar.
Artigo 33 – A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos necessários ao
funcionamento regular da Companhia e à consecução do objeto social, por mais
específicos ou especiais que sejam. Observados os valores de alçada fixados pelo
Conselho de Administração, nos termos deste Estatuto, compete à Diretoria administrar
e gerir os negócios da Companhia, especialmente:
(i)

cumprir e fazer cumprir este Estatuto e as deliberações do Conselho de
Administração e da Assembleia Geral;

(ii)

submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o
Relatório da Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do
relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de destinação
dos resultados apurados no exercício anterior;
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(iii)

deliberar sobre a alteração do endereço da sede da Companhia, desde que
no mesmo Município, bem como sobre a abertura, transferência e
encerramento de filiais, escritórios, depósitos, representações e quaisquer
outros estabelecimentos no Brasil e no exterior; e

(iv)

decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da
Assembleia Geral ou do Conselho de Administração.

Parágrafo Primeiro - Compete ao Diretor Presidente:
(i)

convocar e presidir as reuniões de Diretoria;

(ii)
liderar, planejar, coordenar, supervisionar e gerir as atividades da
Companhia, coordenando e orientando os negócios da Companhia e as
atividades dos demais Diretores;
(iii)
submeter à aprovação do Conselho de Administração os planos de
negócio, orçamentos anuais, planos plurianuais da Companhia,
promovendo a sua execução nos termos aprovados;
(iv)
formular e discutir a estratégia da Companhia junto ao Conselho de
Administração e aos Comitês de Assessoramento, quando requerido, bem
como estabelecer os critérios para a execução das deliberações da
Assembleia Geral e do Conselho de Administração, com a participação dos
demais Diretores;
(v)
indicar ao Conselho de Administração nomes para composição da
Diretoria e recomendar ao Conselho de Administração a destituição de
qualquer membro da Diretoria;
(vi)

representar a Diretoria perante o Conselho de Administração; e

(vii) exercer
Administração.

outras

funções

determinadas

pelo

Conselho

de

Parágrafo Segundo – Compete ao Diretor Comercial:
(i)
coordenar e supervisionar a área de vendas da Companhia, bem
como desenvolver e implementar estratégia de vendas;
(ii)
providenciar
pesquisas
periodicamente
e/ou
sempre
Administração;

de
mercado
e
de
concorrência
que solicitado
pelo
Conselho
de

(iii)
coordenar as atividades de marketing e propaganda, visando ao
incremento das atividades e dos resultados da Companhia;
(iv)
estabelecer
Companhia;

preços

para

os

produtos

(v)
exercer
outras
funções
determinadas
Administração e/ou Diretor Presidente.

comercializados

pelo

Conselho
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Parágrafo Terceiro – Compete ao Diretor de Operações:
(i)

estruturar e gerir os processos operacionais da Companhia;

(ii) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades
relativas à operação dos ativos detidos e operados pela Companhia;
(iii) coordenar todas as atividades e análises técnicas/operacionais da
Companhia;
(iv) gerir o mapeamento, monitoramento e quantificação de riscos
técnicos e operacionais da Companhia bem como atuar ativamente em suas
mitigações; e
(v) exercer outras funções determinadas pelo Conselho de Administração
e/ou pelo Diretor Presidente.
Parágrafo Quarto – Compete ao Diretor Industrial:
(i) dirigir e coordenar as áreas de suporte à operação da Companhia,
como logística interna, segurança do trabalho e manutenção de
equipamentos da Companhia, incluindo elaborando proposta de orçamento
anual;
(ii) planejar, organizar e controlar todo o processo de fabricação dos
produtos da Companhia;
(iii) analisar e sugerir à Diretoria medidas tendentes a proporcionar melhor
desenvolvimento dos trabalhos de produção da Companhia;
(iv) acompanhar e coordenar o bom funcionamento das máquinas da
Companhia e a qualidade e fluxo de suas matérias-primas;
(v)

acompanhar e avaliar os resultados da produção da Companhia; e

(vi) exercer outras funções determinadas pelo Conselho de Administração
e/ou pelo Diretor Presidente.
Parágrafo Quinto - Compete ao Diretor de Planejamento:
(i) dirigir a área de planejamento da Companhia, incluindo elaborando
sua proposta de orçamento anual;
(ii) coordenar os processos de desenvolvimento de produtos;
(iii) coordenar o desenvolvimento estratégico da Companhia mediante
análise de tendências de mercado e recomendar os posicionamentos a
serem adotados pela Companhia;
(iv) avaliar e propor para a Diretoria planos de expansão e a respectiva
forma de implementação; e
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(v) exercer outras funções determinadas pelo Conselho de Administração
e/ou pelo Diretor Presidente.
Parágrafo Sexto – Compete ao Diretor Administrativo Financeiro:
(i)
dirigir e coordenar a área administrativa-financeira da Companhia,
incluindo elaborando sua proposta de orçamento anual;
(ii)
supervisionar os serviços contábeis e de gestão e controle financeiro
da Companhia;
(iii)
coordenar a elaboração e revisar as demonstrações financeiras e o
relatório anual da administração da Companhia;
(iv)
coordenar e dirigir as atividades relativas às operações de natureza
financeira da Companhia, provendo informações financeiras e gerenciais
aos demais Diretores e ao Conselho de Administração;
(v)
responder pelo controle do fluxo de caixa, aplicações financeiras e
investimentos, visando a maximizar o resultado financeiro, dentro dos
níveis de risco previamente estabelecidos pela Companhia;
(vi)
controlar o cumprimento dos compromissos financeiros no que se
refere aos requisitos legais, administrativos, orçamentários, fiscais e
contratuais das operações, interagindo com os órgãos da Companhia e com
as partes envolvidas;
(vii)
elaborar proposta de destinação do lucro do exercício a ser
apresentada ao Conselho de Administração, bem como sobre a distribuição
de dividendos intercalares e intermediários e juros sobre capital próprio
para deliberação do Conselho de Administração; e
(viii) exercer
outras
funções
determinadas
Administração e/ou pelo Diretor Presidente.

pelo

Conselho

de

Parágrafo Sétimo – Compete ao Diretor de Relações com Investidores:
(i) representar a Companhia perante os órgãos de controle e demais
instituições que atuam no mercado de valores mobiliários em que os valores
mobiliários de emissão da Companhia forem admitidos à negociação;
(ii) coordenar e orientar o relacionamento e comunicação entre a
Companhia e seus investidores, a CVM, a B3 e demais órgãos de controle
que atuem nos mercados de valores mobiliários nos quais os valores
mobiliários da Companhia sejam admitidos à negociação;
(iii) guardar os livros societários e zelar pela regularidade dos seus
assentamentos;
(iv) tomar providências para manter atualizado o registro de companhia
aberta perante a CVM, a B3 e demais órgãos de controle que atuem nos
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mercados de valores mobiliários nos quais os valores mobiliários da
Companhia sejam admitidos à negociação; e
(v) exercer outras funções determinadas pelo Conselho de Administração
e/ou pelo Diretor Presidente.
Parágrafo Oitavo – Compete ao Diretor de Tecnologia:
(i) identificar as oportunidades de crescimento tecnológico para a
Companhia;
(ii) coordenação das atividades da área de tecnologia da Companhia,
envolvendo a elaboração de projetos, implantação, racionalização,
redesenho de processos, desenvolvimento e integração de sistemas;
(iii) coordenação dos processos de adequação dos sistemas de tecnologia
da Companhia às suas necessidades estratégicas, buscando a otimização
de processos e aumento da eficiência operacional; e
(iv) exercer outras funções determinadas pelo Conselho de Administração
e/ou pelo Diretor Presidente.
Artigo 34 – A Diretoria reúne-se sempre que convocada pelo Diretor Presidente ou pela
maioria de seus membros, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. A convocação
deverá ser feita por escrito e especificar o local, hora, data e a ordem do dia da reunião.
Parágrafo Primeiro – Fica dispensada a convocação sempre que comparecerem
à reunião todos os diretores em exercício.
Parágrafo Segundo – É facultado ao Diretor participar da reunião da Diretoria
de por meio de teleconferência, videoconferência, ou qualquer outro meio de
comunicação que permita a identificação dos participantes e a comunicação
simultânea com as pessoas presentes à reunião.
Parágrafo Terceiro – As reuniões de Diretoria instalar-se-ão com a presença de,
no mínimo, a maioria dos membros da Diretoria, sendo que as deliberações serão
tomadas por maioria de votos dos Diretores presentes na Reunião.
Parágrafo Quarto – Cada Diretor terá direito a um voto, sendo que o Diretor
Presidente detém voto de qualidade no caso de empate.
Artigo 35 – Observado o estabelecido nos Parágrafos deste Artigo, a Companhia será
representada, em todos os atos, (i) por quaisquer 2 (dois) Diretores em conjunto, ou
(ii) por 1 (um) Diretor em conjunto com um procurador devidamente constituído, com
poderes expressos e específicos para a prática do ato, ou (iii) por 2 (dois) procuradores
devidamente constituído, com poderes expressos e específicos para a prática do ato.
Parágrafo Primeiro – A Companhia poderá ser representada por 1 (um) Diretor
ou 1 (um) procurador, isoladamente, na prática dos seguintes atos:
(i)
representação para a prática de atos rotineiros perante quaisquer terceiros,
incluindo quaisquer órgãos, agências, entidades, autarquias e repartições públicas
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federais, estaduais, distritais e municipais, órgãos ambientais, entidades de classes
e sindicatos, juntas comerciais, registro público de empresas mercantis, cartórios
de registro de títulos e documentos, registro civil de pessoas jurídicas, Justiça do
Trabalho, INSS, FGTS e seus bancos arrecadadores, concessionárias ou
permissionárias de serviços públicos e todas e quaisquer seções, divisões e
departamentos relacionados, incluindo para fins judiciais;
(ii)

assinatura de correspondências sobre assuntos rotineiros;

(iii)
representação da Companhia nas assembleias e reuniões de sócios e
quotistas nas sociedades e entidades nas quais a Companhia detenha participação;
(iv)

atos de admissão, suspensão ou demissão de empregados;

(v)
pedidos de compras de insumos e matérias-primas em benefício da
Companhia, desde que obtidas as aprovações aplicáveis nos termos deste Estatuto,
quando for o caso;
(vi)
representação da Companhia na execução ou assinatura de atos ou
contratos, independentemente dos valores envolvidos, quando houver a prévia
aprovação do Conselho de Administração.
Parágrafo Segundo – Sem prejuízo das demais aprovações necessárias nos
termos deste Estatuto Social e da legislação aplicável, para a prática dos seguintes
atos a Companhia deverá necessariamente ser representada: (i) pelo Diretor
Presidente em conjunto com quaisquer outro Diretor; ou (ii) por qualquer Diretor
em conjunto com 1 (um) procurador, observado o Artigo 36; (iii) por 2 (dois)
procuradores em conjunto, observado o Artigo 36:
a)
celebrar contratos envolvendo operações com derivativos pela Companhia;
b)
celebrar instrumentos para concessão de mútuo, empréstimos ou
financiamentos de qualquer natureza pela Companhia, independentemente do
valor;
c)
celebrar instrumentos para constituição de ônus e gravames e para
concessão de fianças, avais e/ou quaisquer outras garantias Companhia;
d)
renunciar a direitos da Companhia ou transigir.
Parágrafo Terceiro. Sem prejuízo da representação na forma estabelecida no
caput deste Artigo, o Diretor Administrativo Financeiro, o Diretor Presidente, ou 1
(um) procurador nomeado na forma do Artigo 36 podem, individualmente,
representar a Companhia perante quaisquer instituições financeiras públicas e/ou
privadas, podendo movimentar contas bancárias junto a instituições financeiras,
realizar aplicações financeiras e realizar quaisquer operações bancárias e outros
atos relacionados às contas bancárias, desde que obtidas as aprovações aplicáveis
nos termos deste Estatuto, quando for o caso.
Parágrafo Quarto - Sem prejuízo da representação na forma estabelecida no
caput deste Artigo, o Diretor de Relações com Investidores ou 1 (um) procurador
nomeado na forma do Artigo 36 abaixo poderão representar a Companhia
individualmente perante a CVM, B3, instituições financeiras prestadoras de
serviços de escrituração da Companhia e entidades administradoras de mercados
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organizados nos quais os valores mobiliários da Companhia sejam admitidos à
negociação.
Artigo 36 – Observado os Parágrafos deste Artigo, as procurações outorgadas pela
Companhia devem ser assinadas por 2 (dois) diretores em conjunto, especificando os
poderes outorgados e com prazo de vigência determinado.
Parágrafo Primeiro – Poderão ter prazo de vigência indeterminado as
procurações outorgadas (i) para fins judiciais, (ii) no âmbito de contratos de
financiamento e instrumentos relacionados a esses contratos de financiamento, e
(iii) no âmbito de ofertas públicas de valores mobiliários de emissão da Companhia.
Parágrafo Segundo – As procurações outorgadas para fins de representação nos
atos previstos no Artigo 35, Parágrafo Segundo, serão necessariamente assinadas
pelo Diretor Presidente, em conjunto com qualquer outro Diretor.
Parágrafo Terceiro – O Diretor Administrativo Financeiro e o Diretor Presidente
poderão assinar individualmente procurações outorgadas para fins de
representação nos termos previstos no Artigo 35, Parágrafo Terceiro.
Parágrafo Quarto – O Diretor de Relações com Investidores poderá assinar
individualmente procurações outorgadas para fins de representação nos termos
previstos no Artigo 35, Parágrafo Quarto.
Artigo 37 – São expressamente vedados, sendo nulos e sem qualquer efeito com relação
à Companhia, os atos praticados por qualquer dos acionistas, Diretores, procuradores ou
funcionários que acarretarem obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao
objeto social e aos interesses da Companhia, salvo se aprovado pelo Conselho de
Administração, em reunião instalada para tal finalidade, e em casos de prestação de
garantias, avais, abonos e fianças pela Companhia a seus acionistas.
CAPÍTULO V
CONSELHO FISCAL
Artigo 38 – A Companhia tem um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente,
com as atribuições e responsabilidades previstas na Lei das S.A.. O Conselho Fiscal será
instalado por deliberação da Assembleia Geral, a pedido dos acionistas, nas hipóteses
previstas na legislação aplicável.
Parágrafo Primeiro – O Conselho Fiscal, quando instalado, funcionará até a
realização da primeira Assembleia Geral Ordinária seguinte à sua instalação
Parágrafo Segundo – Quando em funcionamento, o Conselho Fiscal será
composto por, no mínimo 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) conselheiros efetivos e
seus respectivos suplentes, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer
tempo pela Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo Terceiro – Observado o disposto no Parágrafo 3º do Artigo 162 da
Lei das S/A, a Assembleia Geral que eleger os membro do Conselho Fiscal fixará
sua remuneração.
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Parágrafo Quarto - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas
faltas e impedimentos, pelo respectivo suplente. Ocorrendo a vacância do cargo
de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar; não
havendo suplente, a Assembleia Geral será convocada para proceder à eleição de
membro para o cargo vago.
Artigo 39 – Compete ao Conselho Fiscal fiscalizar a gestão dos administradores,
exercendo todos os poderes, as funções, as atribuições e as prerrogativas previstos na
legislação aplicável.
Artigo 40 – A posse dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, fica
condicionada à assinatura de termo de posse que deve contemplar sua sujeição à cláusula
compromissória estatutária prevista no Artigo 51.
CAPÍTULO VI
EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E DIVIDENDOS
Artigo 41 – O exercício social tem início em 1º de janeiro e término em 31 de
dezembro de cada ano, ocasião em que serão elaboradas as demonstrações financeiras
da Companhia, de acordo com os prazos previstos na legislação em vigor e em
conformidade com as normas aplicáveis.
Artigo 42 – Do resultado do exercício, antes de qualquer destinação, devem ser
deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para pagamento dos tributos sobre o
lucro.
Artigo 43 – Do saldo remanescente do resultado do exercício, se houver, devem ser
deduzidas, sucessivamente e nesta ordem, eventuais participações de debêntures, de
empregados e de administradores no resultado.
Artigo 44 – Para fins deste Estatuto, considera-se lucro líquido do exercício a parcela do
resultado do exercício que remanescer depois dos ajustes e deduções legais previstos
nos Artigos 42 e 43 acima.
Artigo 45 – A administração deve submeter à Assembleia Geral proposta de destinação
do lucro líquido apurado em cada exercício social, se houver, observadas as seguintes
regras:
(i)

(ii)

parcela correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido será
aplicada, antes de qualquer destinação, na constituição de reserva legal,
que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social;
parcela do lucro líquido do exercício remanescente pode ser destinada à
formação de reserva para contingências, com a finalidade de compensar,
em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente da perda julgada
provável;

(iii)

parcela do lucro líquido do exercício decorrente de doações ou subvenções
governamentais para investimentos pode ser destinada para a reserva de
incentivos fiscais;

(iv)

parcela da reserva para contingências constituída em exercícios anteriores
e correspondente a perdas efetivamente incorridas ou não materializadas
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deve ser revertida;
(v)

do saldo remanescente após as deduções e reversões mencionadas nos
incisos acima, se houver, parcela correspondente a 25% (vinte e cinco por
cento) será distribuída como dividendo mínimo obrigatório;

(vi)

parcela ou totalidade do saldo remanescente pode, por proposta da
administração, ser retida para execução de orçamento de capital aprovado
pela Assembleia Geral; e

(vii)

o saldo remanescente, se houver, deve ser distribuído aos acionistas como
dividendo adicional.

Parágrafo Primeiro – Caso o saldo das reservas de lucros ultrapasse o valor do
capital social, a Assembleia Geral deliberará sobre a aplicação do excesso na
integralização ou no aumento do capital social ou, ainda, na distribuição de
dividendos adicionais aos acionistas.
Parágrafo Segundo – A Companhia tem a faculdade de não constituir a reserva
legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante registrado
na reserva de capital, seja superior ao montante equivalente a 30% (trinta por
cento) da cifra do capital social.
Parágrafo Terceiro – No exercício em que o montante do dividendo obrigatório,
calculado nos termos deste Estatuto, ultrapassar a parcela realizada do lucro
líquido do exercício, a Assembleia Geral pode, por proposta dos órgãos da
administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar.
Os valores registrados na reserva de lucros a realizar, se não forem absorvidos
por prejuízos supervenientes, somente podem ser utilizados para o pagamento do
dividendo obrigatório.
Parágrafo Quarto – A Assembleia Geral pode não distribuir o dividendo
obrigatório no exercício social em que os administradores informarem à
Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da
Companhia, observada a legislação aplicável.
(i)

dividendos intercalares ou juros sobre capital próprio, com base no lucro
líquido do exercício em curso, os quais poderão ser imputados ao valor do
dividendo obrigatório; e

(ii)

dividendos intermediários ou juros sobre capital próprio à conta de reservas
de lucros existentes, os quais poderão ser imputados ao valor do dividendo
obrigatório.

Artigo 46 – Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3
(três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e
reverterão a favor da Companhia.
CAPÍTULO VII
ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO
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Artigo 47 – A alienação direta ou indireta do controle da Companhia, tanto por meio de
uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob
a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente do controle se obrigue a
efetivar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto ações de emissão da
Companhia de titularidade dos demais acionistas da Companhia, observando as
condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no
Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele
dado ao alienante.
Parágrafo Único - Para fins deste Artigo 47, entende-se por controle e seus
termos correlatos o poder efetivamente utilizado por acionistas de dirigir as
atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma
direta ou indireta, de fato ou de direito independentemente da participação
acionária detida.
CAPÍTULO VIII
PROTEÇÃO À DISPERSÃO ACIONÁRIA
Artigo 48 - Qualquer Novo Acionista Relevante (conforme definido no Parágrafo Nono
deste Artigo) que adquira ou se torne titular de ações de emissão da Companhia ou de
outros direitos, incluindo usufruto ou fideicomisso sobre ações de emissão da Companhia
em quantidade igual ou superior a 34% (trinta e quatro por cento) do seu capital social
(“Participação Relevante”) deverá efetivar oferta pública de aquisição de ações para
aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia, observando-se o disposto
na regulamentação aplicável da CVM, os regulamentos da B3 e os termos deste Artigo.
Parágrafo Primeiro - O Novo Acionista Relevante deverá solicitar o registro, caso
exigido, ou lançar a referida oferta no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar
da data de aquisição ou do evento que resultou na titularidade da Participação
Relevante.
Parágrafo Segundo - A oferta pública de aquisição de ações deverá ser (i)
dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia; (ii) efetivada em
leilão a ser realizado na B3, (iii) lançada pelo preço determinado de acordo com o
previsto no Parágrafo Terceiro deste Artigo; e (iv) paga à vista, em moeda corrente
nacional, contra a aquisição na oferta de ações de emissão da Companhia.
Parágrafo Terceiro - O preço de aquisição na oferta pública de aquisição de cada
ação de emissão da Companhia não poderá ser inferior ao maior valor entre: (i)
135% (cento e trinta e cinco por cento) do preço justo unitário da ação
determinado com base no valor de avaliação da Companhia apurado em laudo de
avaliação com base nos critérios, adotados de forma isolada ou combinada, de
patrimônio líquido contábil, de patrimônio líquido avaliado a preço de mercado, de
fluxo de caixa descontado, de comparação por múltiplos, de cotação das ações no
mercado de valores mobiliários, ou com base em outro critério aceito pela CVM;
(ii) 135% (cento e trinta e cinco por cento) do preço de emissão da ação verificado
em qualquer aumento de capital realizado mediante distribuição pública ocorrida
no período de 24 (vinte e quatro) meses que anteceder a data em que se tornar
obrigatória a realização da oferta pública de aquisição de ações nos termos deste
Artigo, valor esse que deverá ser devidamente atualizado pelo IPCA desde a data
de emissão de ações para aumento de capital da Companhia até o momento de
liquidação financeira da oferta pública de aquisição de ações nos termos deste
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Artigo; (iii) 135% (cento e trinta e cinco por cento) da cotação unitária média das
ações de emissão da Companhia durante o período de 90 (noventa) dias anterior
à realização da oferta, ponderada pelo volume de negociação na bolsa de valores
em que houver o maior volume de negociações das ações de emissão da
Companhia; e (iv) 135% (cento e trinta e cinco por cento) do preço unitário mais
alto pago pelo Novo Acionista Relevante, a qualquer tempo, para uma ação ou lote
de ações de emissão da Companhia. Caso a regulamentação da CVM aplicável à
oferta prevista neste caso determine a adoção de um critério de cálculo para a
fixação do preço de aquisição de cada ação na Companhia na oferta que resulte
em preço de aquisição superior, deverá prevalecer na efetivação da oferta prevista
aquele preço de aquisição calculado nos termos da regulamentação da CVM.
Parágrafo Quarto - A realização da oferta pública de aquisição de ações
mencionada no caput deste Artigo não excluirá a possibilidade de outro acionista
da Companhia, ou, se for o caso, a própria Companhia, formular uma oferta
concorrente, nos termos da regulamentação aplicável.
Parágrafo Quinto - O Novo Acionista Relevante estará obrigado a atender as
eventuais solicitações ou as exigências da CVM, formuladas com base na legislação
aplicável, relativas à oferta pública de aquisição de ações, dentro dos prazos
máximos prescritos na regulamentação aplicável.
Parágrafo Sexto - Na hipótese do Novo Acionista Relevante não cumprir com as
obrigações impostas por este artigo, até mesmo no que concerne ao atendimento
dos prazos máximos (i) para a realização ou solicitação do registro da oferta
pública de aquisição de ações; ou (ii) para atendimento das eventuais solicitações
ou exigências da CVM, o Conselho de Administração da Companhia convocará
Assembleia Geral Extraordinária, na qual o Novo Acionista Relevante não poderá
votar para deliberar sobre a suspensão do exercício dos direitos do Novo Acionista
Relevante que não cumpriu com qualquer obrigação imposta por este Artigo,
conforme disposto no artigo 120 da Lei das S/A, sem prejuízo da responsabilidade
do Novo Acionista Relevante por perdas e danos causados aos demais acionistas
em decorrência do descumprimento das obrigações impostas por este Artigo.
Parágrafo Sétimo - O disposto neste Artigo não se aplica na hipótese de uma
pessoa se tornar titular de Participação Relevante em decorrência (i) de sucessão
legal, sob a condição de que o acionista aliene o excesso de ações em até 30
(trinta) dias contados do evento relevante; (ii) da incorporação de uma outra
sociedade pela Companhia, (iii) da incorporação de ações de uma outra sociedade
pela Companhia, (iv) da subscrição de ações da Companhia, realizada em uma
única emissão primária, que tenha sido aprovada em Assembleia Geral de
acionistas da Companhia, convocada pelo seu Conselho de Administração, e cuja
proposta de aumento de capital tenha determinado a fixação do preço de emissão
das ações com base em preço justo obtido a partir de um laudo de avaliação
econômico-financeira da Companhia realizada por empresa especializada com
experiência comprovada em avaliação de companhias abertas, ou (v) do exercício
de bônus de subscrição emitidos pela Companhia como vantagem adicional a
subscritores de ações em aumento de capital da Companhia exclusivamente em
relação aos direitos de preferência próprios (desconsiderados direitos de
subscrição adquiridos no mercado ou de terceiros) e efetivamente exercidos em
referido aumento de capital. Ainda, o disposto neste Artigo não se aplica caso seja
obtida dispensa expressa e específica da Assembleia Geral, especialmente
Assinam digitalmente o presente ato, nos termos da lei e da IN/DREI n. 81, 2020: Alexandre Funari
Negrão; Luiz Henrique Del Cistia Thonon;
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convocada para apreciar o pedido de dispensa formulado pelo adquirente de
Participação Relevante, que não poderá, direta ou indiretamente, votar na referida
Assembleia Geral.
Parágrafo Oitavo - Para fins do cálculo do percentual correspondente à
Participação Relevante, não serão computados os acréscimos involuntários de
participação acionária resultantes de cancelamento de ações em tesouraria ou de
redução do capital social da Companhia com o cancelamento de ações.
Parágrafo Nono - Para fins deste Artigo, os termos abaixo iniciados em letras
maiúsculas terão os seguintes significados:
“Novo Acionista Relevante” significa qualquer pessoa, incluindo, sem limitação,
qualquer pessoa natural ou jurídica, fundo de investimento, condomínio, carteira
de títulos, universalidade de direitos, ou outra forma de organização, residente,
com domicílio ou com sede no Brasil ou no exterior, ou Bloco de Acionistas.
“Bloco de Acionistas” significa o conjunto de 2 (dois) ou mais acionistas: (i) que
sejam partes de acordo de voto; (ii) se um for, direta ou indiretamente, acionista
controlador ou sociedade controladora do outro, ou dos demais; (iii) que sejam
sociedades direta ou indiretamente controladas pela mesma pessoa, ou conjunto
de pessoas, acionistas ou não; ou (iv) que sejam sociedades, associações,
fundações, cooperativas e trusts, fundos ou carteiras de investimentos,
universalidades de direitos ou quaisquer outras formas de organização ou
empreendimento com os mesmos administradores ou gestores, ou, ainda, cujos
administradores ou gestores sejam sociedades direta ou indiretamente
controladas pela mesma pessoa, ou conjunto de pessoas, acionistas ou não. No
caso de fundos de investimentos com administrador comum, somente serão
considerados como um Bloco de Acionistas aqueles cuja política de investimentos
e de exercício de votos em Assembleias Gerais, nos termos dos respectivos
regulamentos, for de responsabilidade do administrador, em caráter discricionário.
Artigo 49 - É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição de ações,
visando a mais de uma das finalidades previstas nos Capítulos VII e VIII deste Estatuto,
no Regulamento do Novo Mercado ou na regulamentação emitida pela CVM, desde que
seja possível compatibilizar os procedimentos de todas as modalidades de oferta pública
de aquisição de ações e não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a
autorização da CVM quando exigida pela legislação aplicável.
CAPÍTULO IX
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
Artigo 50 – A Companhia será dissolvida ou liquidada nos casos previstos em lei.
Parágrafo Primeiro – Em caso de liquidação ou dissolução da Companhia,
compete à Assembleia Geral estabelecer a forma de liquidação e nomear o
liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal, que deverá funcionar
durante o período de liquidação, fixando seus poderes e estabelecendo suas
remunerações, observadas as formalidades legais.
Parágrafo Segundo – Em caso de liquidação, os haveres da Companhia serão
empregados na liquidação do passivo e o ativo remanescente, se houver, será
Assinam digitalmente o presente ato, nos termos da lei e da IN/DREI n. 81, 2020: Alexandre Funari
Negrão; Luiz Henrique Del Cistia Thonon;
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rateado entre os acionistas de acordo com a participação de cada um deles no
capital social, na data da liquidação.
CAPÍTULO X
ARBITRAGEM
Artigo 51 – A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho
Fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem,
perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer
controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de
emissor, acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal e, em especial,
decorrentes das disposições contidas na Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
conforme alterada, na Lei das S.A., neste Estatuto, nas normas editadas pelo Conselho
Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais
normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas
constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do
Contrato de Participação no Novo Mercado.
CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 52 – A Companhia deverá observar todas e quaisquer disposições previstas nos
acordos de acionistas arquivados em sua sede.
Parágrafo Primeiro - A Companhia não deve registrar, consentir ou ratificar
qualquer voto ou aprovação dos acionistas, dos conselheiros de administração ou
de qualquer diretor, ou realizar ou deixar de realizar qualquer ato que viole ou que
seja incompatível com as disposições de tais acordos de acionistas ou que, de
qualquer forma, possa prejudicar os direitos dos acionistas sob tais acordos.
Parágrafo Segundo - Os signatários de acordos de acionistas arquivados na sede
da Companhia devem indicar, no momento do arquivamento, representante para
comunicar-se com a Companhia, para prestar ou receber informações, nos termos
do § 10 do Art. 118 da Lei das S/A.
Artigo 53 – Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela Assembleia
Geral e regulados de acordo com as disposições da Lei das S.A., observado o disposto no
Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 54 - A eficácia das disposições constantes no Artigo 1º, Parágrafo único; Artigo
17, item “xii” e Parágrafo Único; Artigo 18, Parágrafos Primeiro e Segundo; Artigo 20,
Parágrafos Primeiro e Segundo; Artigo 25, item “xxv”; Capítulo IV, Seção III; Artigo 40;
Capítulo VII; Artigo 51 e Artigo 53 está subordinada, suspensivamente, ao início da
negociação das ações ordinárias da Companhia no segmento do Novo Mercado da B3.
***

Assinam digitalmente o presente ato, nos termos da lei e da IN/DREI n. 81, 2020: Alexandre Funari
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ANEXO II

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA, REALIZADA
EM 20 DE AGOSTO DE 2020, QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA
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AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE
ENERGIA S.A.
CNPJ nº 12.528.708/0001-07
NIRE 23.300.030.125
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2020
1.
Data, Hora e Local: No dia 20 de agosto de 2020, às 14 horas, na sede social da
AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE
ENERGIA S.A. (“Companhia”), localizada na Rodovia CE-155, km. 2 – Complexo
Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), na cidade de Caucaia, Estado do Ceará, CEP
61680-000.
2.
Convocação: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos
acionistas, nos termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das
S.A.”).
3.
Presença: Presentes acionistas representando a totalidade do capital social da
Companhia, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença de Acionistas” da
Companhia.
4.
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alexandre Funari Negrão e
secretariados pelo Sr. Luiz Henrique Del Cistia Thonon.
5.
Ordem do dia: Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e
votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a reforma integral e consolidação do
estatuto social da Companhia com vistas a adaptá-lo aos requisitos aplicáveis a
companhias abertas categoria “A”, nos termos da Lei das S.A. e das demais normas
aplicáveis e aos requisitos previstos do segmento especial de listagem da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”) denominado Novo Mercado (“Novo Mercado”) previstos no
Regulamento do Novo Mercado; (ii) o pedido de registro de emissor de valores
mobiliários, categoria “A” (“Pedido de Registro”), perante a Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), nos termos da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009,
conforme alterada (“ICVM 480/09”) e (iii) a submissão, perante a B3, dos pedidos de
listagem da Companhia na B3 e de admissão à negociação das ações de sua emissão no
segmento do Novo Mercado da B3; (iv) a realização de oferta pública de distribuição
primária e secundária de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor
nominal, de emissão da Companhia (“Ações”), a ser realizada no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, em regime de garantia firme de liquidação, em conformidade com
os procedimentos estabelecidos pela Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de
2003, conforme alterada, com esforços de colocação no exterior (“Oferta”), com a
exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia para a subscrição
das novas Ações, em conformidade com o disposto no artigo 172, I, da Lei das S.A.; bem
como a autorização ao Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre
todos os demais termos e condições da Oferta , incluindo: (iv.1) o aumento de capital
social da Companhia, dentro do capital autorizado, a ser realizado no contexto da Oferta;
(iv.2) a fixação do preço de emissão das Ações; e (iv.3) a contratação de quaisquer
terceiros prestadores de serviços (inclusive assessores financeiros, assessores legais e
auditores independentes) para prestar serviços no âmbito da Oferta; (v) a eleição de
membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia; (vi) a caracterização da
independência de membros do Conselho de Administração; (vii) a aprovação de plano
de opção de compra de ações da Companhia; e (viii) autorização para os
Assinam digitalmente o presente ato, nos termos da lei e da IN/DREI n. 81, 2020: Alexandre Funari
Negrão; Alexandre Sarnes Negrão; Daniel Henrique da Costa Mello; Luiz Henrique Del Cistia Thonon;
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AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE
ENERGIA S.A.
CNPJ nº 12.528.708/0001-07
NIRE 23.300.030.125
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2020
administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários a fim de efetivar e
cumprir as deliberações acima.
6.
Deliberações: Instalada a assembleia e após o exame e discussão das matérias
constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue:
6.1. Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura da ata da presente assembleia na
forma de sumário contendo transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme
faculta o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A.
6.2. Aprovar, por unanimidade de votos, a reforma integral do estatuto social da
Companhia com vistas a adaptá-lo aos requisitos aplicáveis a companhias abertas
categoria “A”, nos termos da Lei das S.A. e das demais normas aplicáveis e aos requisitos
previstos no Regulamento do Novo Mercado, o qual passa a vigorar com a redação
consolidada do Anexo I à presente ata.
6.3. Aprovar, por unanimidade de votos, a submissão à CVM, em conformidade com o
disposto na ICVM 480/09, do Pedido de Registro da Companhia como emissora de valores
mobiliários categoria “A”.
6.4. Aprovar, por unanimidade de votos, a submissão, perante a B3, dos pedidos de
listagem da Companhia na B3 e de admissão à negociação das ações de sua emissão no
segmento especial de listagem da B3, denominado Novo Mercado, bem como a
celebração com a B3 do contrato de participação no Novo Mercado.
6.5. Aprovar, por unanimidade de votos, a realização da Oferta, a ser realizada com a
exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia para a subscrição
das novas Ações, em conformidade com o disposto no artigo 172, I, da Lei das S.A. Fica,
ainda, o Conselho de Administração da Companhia autorizado a deliberar sobre todos os
demais termos e condições da Oferta, incluindo, mas não se limitando a: (i) o aumento
de capital social da Companhia, dentro do capital autorizado, a ser realizado no contexto
da Oferta; (ii) a fixação do preço de emissão das Ações; e (iii) a contratação de quaisquer
terceiros prestadores de serviços (inclusive assessores financeiros, assessores legais e
auditores independentes) para prestar serviços no âmbito da Oferta.
6.6. Aprovar, por unanimidade de votos, (i) a eleição da Sra. Gisela Sarnes Negrão
Assis, brasileira, casada, publicitária, portadora da Cédula de Identidade RG nº
28714954, SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 271.575.058.78, residente e domiciliada na
Av. Professora Dea Ehrhardt Carvalho, 81, CEP 13101-664, Cidade de Campinas, Estado
de São Paulo; e (ii) a eleição do Sr. Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº
27.950.462-7, inscrito no CPF sob o nº 296.300.688-85, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, SP, Rua Marcos Lopes, apto. 51, nº 189, Bairro Vila Nova Conceição,
CEP 04513-080, para ocuparem os cargos de membros do Conselho de Administração da
Companhia pelo restante do prazo de gestão dos atuais membros do Conselho de
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Administração, que se encerrará na data de realização da Assembleia Geral Ordinária que
deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020.
6.6.1. Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos
termos da legislação aplicável, foi informado aos acionistas que o membro do
Conselho de Administração ora eleito está em condições de firmar, sem
qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147,
§ 4.º, da Lei das S.A. e no artigo 2.º da Instrução CVM n.º 367, de 29 de maio
de 2002.
6.6.2. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomarão posse em seu
respectivo cargo no prazo de 30 (trinta) dias contados da presente data
mediante a assinatura dos respectivos termos de posse a serem lavrados em
livro próprio da Companhia acompanhados da declaração de desimpedimento
nos termos do item 6.6.1 acima.
6.6.3. Consignar que, em razão das eleições aprovadas no item 6.6 acima e das
renúncias dos Srs. Alexandre Sarnes Negrão e Daniel Henrique da Costa Mello
entregues na sede da Companhia em 19 de agosto de 2020, conforme Anexo
II à presente, o Conselho de Administração da Companhia passará a ter a
seguinte composição:
(i)

Alexandre Funari Negrão, brasileiro, casado, empresário, portador da
cédula de identidade RG nº 5.163.376-0, SSP/SP, inscrito no CPF sob o
nº 623.468.908-63, residente e domiciliado na Alameda das Jaqueiras,
1.380, Bairro Alto Nova, CEP 13101-790, na Cidade de Campinas,
Estado de São Paulo;

(ii)

Gisela Sarnes Negrão Assis, brasileira, casada, publicitária,
portadora da Cédula de Identidade RG nº 28714954, SSP/SP, inscrita
no CPF sob o nº 271.575.058.78, residente e domiciliada na Av.
Professora Dea Ehrhardt Carvalho, 81, CEP 13101-664, Cidade de
Campinas, Estado de São Paulo;

(iii)

Luiz Henrique Del Cistia Thonon, brasileiro, solteiro, advogado,
portador da cédula de identidade RG nº 33.230230-1, SSP/SP, inscrito
no CPF sob o nº 316.600.158-12, residente e domiciliado na Rua dos
Alecrins, 700, apto. 103, Bairro Cambuí, CEP 13024-411, na Cidade de
Campinas, Estado de São Paulo; e

(iv)

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº
27.950.462-7, inscrito no CPF sob o nº 296.300.688-85, residente e
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domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, Rua Marcos Lopes, apto. 51, nº
189, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04513-080.
6.7. Aprovar, por unanimidade de votos, a caracterização do Sr. Edison Ticle de
Andrade Melo e Souza Filho, acima qualificado, como membro independente do
Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 16, §§ 1º e 2º e no
artigo 17 do Regulamento do Novo Mercado:
6.8. Aprovar, por unanimidade de votos, nos termos do art. 6º, parágrafo terceiro do
Estatuto Social da Companhia, o Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações de
Emissão da Companhia (“Plano”), o qual rubricado pela mesa, fica arquivado na sede da
Companhia como Documento nº 01.
6.8.1. De acordo com o Plano ora aprovado, competirá ao Conselho de Administração
administrar o Plano, ficando desde já autorizado a tomar todas as medidas
necessárias para a organização e gestão do Plano, dos programas de outorga
e dos contratos de opção de compra de ações que vierem a ser outorgados,
sempre em conformidade com os termos e condições do Plano.
6.9. Aprovar, por unanimidade de votos, a autorização para os administradores
praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima, inclusive, sem
qualquer limitação, tomar todas as medidas necessárias para submissão do Pedido de
Registro da Companhia como emissor de valores mobiliários, categoria “A”, e adesão da
Companhia ao segmento do Novo Mercado e realização da Oferta.
6.10. Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, foi oferecida a palavra a quem
quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os
trabalhos da reunião e lavrada a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos,
a qual foi lida, aprovada e assinada por todos presentes. Caucaia, 20 de agosto de 2020.
Mesa: Presidente – Alexandre Funari Negrão; Secretário: Luiz Henrique Del Cistia
Thonon. Acionistas presentes: Alexandre Funari Negrão; Alexandre Sarnes Negrão;
Bruno Vilela Cunha; Marcio José Marzola; Vitor de Araujo Santos; Cassio Cancela e
Penna; Daniel Henrique da Costa Mello; Bruno Lolli; Luiz Henrique Del Cistia Thonon;
Gisela Sarnes Negrão Assis; e Fernanda Sarnes Negrão.
Confere com a original, lavrada no livro de Atas de Assembleias Gerais.
Caucaia, 20 de agosto de 2020.
Mesa:
ALEXANDRE FUNARI NEGRÃO
Presidente

LUIZ HENRIQUE DEL CISTIA THONON
Secretário
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Anexo I
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO
ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Artigo 1º – A AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima, que adota o
nome fantasia “Aeris Energia”, regida pelo disposto neste Estatuto Social e pelas
disposições legais e normativas aplicáveis, em especial a Lei n.º 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”).
Parágrafo Único – Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo
acionistas controladores, administradores e membros do conselho fiscal, quando
instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado da B3 (“Regulamento
do Novo Mercado”).
Artigo 2º – A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de Caucaia, Estado do Ceará,
podendo abrir, transferir e encerrar filiais, escritórios, depósitos, representações e
quaisquer outros estabelecimentos no Brasil ou no exterior mediante deliberação da
Diretoria.
Artigo 3º – A Companhia tem como objeto social: (a) o design, a prototipagem, a
produção, a instalação, a venda, a montagem, o transporte a construção e
comercialização de pás de rotores para turbinas utilizadas na geração eólica de energia,
bem como de peças, componentes, sistemas e equipamentos a eles relacionados; (b) o
desenvolvimento de atividades de exportação, importação e armazenagem das pás de
rotores para turbinas utilizadas na geração de energia eólica, peças, materiais e artefatos
relacionados à fonte de energia renováveis ou não, e de produtos em geral; (c) a seleção,
aquisição e comercialização de matérias-primas para a produção das pás de rotores para
turbinas utilizadas na geração de energia eólica; (d) prestação de serviços de reparo,
manutenção geral e assistência técnica de pás de rotores para turbinas utilizadas na
geração eólica de energia, bem como de serviços a usuários finais e de pós-venda em
geral; (e) prestação de serviços de engenharia associados às atividades relacionadas
acima, atuando em todas as áreas afins, especialmente com relação a sistemas de
energia eólica; (f) participação em licitações, leilões ou quaisquer processos públicos
relacionados execução das atividades desenvolvidas pela Companhia; (g) o
desenvolvimento de projetos e estudos e a prestação de assessoria e consultoria
relacionados com suas atividades, incluindo análise, exame, pesquisa, coleta, compilação
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e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza; (h) a participação em
outras sociedades ou entidades como sócia, acionista ou quotista.
Artigo 4º – A Companhia tem prazo de duração indeterminado.
CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
Artigo 5º – O capital social da Companhia, é de R$ 36.183.387,16 (trinta e seis milhões,
cento e oitenta e três mil, trezentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos),
totalmente subscrito e integralizado, dividido em 609.670.554 (seiscentas e nove
milhões, seiscentas e setenta mil, quinhentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias,
todas nominativas, escriturais, e sem valor nominal.
Artigo 6º - A Companhia fica autorizada a aumentar seu capital social, independentemente de
reforma estatutária, até o limite de R$ 2.200.000.000,00 (dois bilhões e duzentos mil reais),
mediante deliberação do Conselho de Administração.
Parágrafo Primeiro – O capital pode ser aumentado por meio da subscrição de novas
ações ordinárias, ou de capitalização de lucros ou reservas com ou sem a emissão de
novas ações.
Parágrafo Segundo - O Conselho de Administração fixará o número, preço, e prazo de
integralização e as demais condições da emissão de ações, e estabelecerá se a subscrição
será pública ou particular.
Parágrafo Terceiro – A Companhia pode, dentro do limite do capital autorizado,
mediante deliberação do Conselho de Administração: (i) emitir debêntures conversíveis
em ações; (ii) emitir bônus de subscrição; e (iii) outorgar opções de compra ou de
subscrição de ações da Companhia em favor dos administradores, empregados ou
prestadores de serviço pessoas naturais da Companhia ou de sociedades controladas
pela Companhia, direta ou indiretamente, de acordo com plano aprovado pela
Assembleia Geral.
Artigo 7º - A critério do Conselho de Administração, nas hipóteses previstas na
legislação aplicável, poderá ser realizada a emissão de ações, debêntures conversíveis
em ações e bônus de subscrição sem direito de preferência ou com redução do prazo
para seu exercício.
Artigo 8º - Cada ação ordinária dará o direito a um voto nas deliberações da Assembleia
Geral.
Parágrafo Primeiro – A ação é indivisível em relação à Companhia.
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Parágrafo Segundo - Nas hipóteses em que a legislação conferir direito de
retirada a acionista dissidente de deliberação da Assembleia Geral, o valor do
reembolso devido ao acionista será determinado pela divisão do valor do
patrimônio líquido, conforme apurado nas últimas demonstrações financeiras
individuais aprovadas em Assembleia Geral, pelo número total de ações de
emissão da Companhia.
Artigo 9º - As ações da Companhia são escriturais, mantidas em conta de depósito, em
instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) contrata
pela Companhia para essa finalidade.
Parágrafo Único - O custo de transferência da propriedade das ações escriturais
poderá ser cobrado diretamente do acionista pela instituição escrituradora,
conforme venha a ser definido no contrato de escrituração de ações, observados
os limites máximos fixados pela CVM.
Artigo 10 – É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia.

CAPÍTULO III
ASSEMBLEIAS GERAIS
Artigo 11 – Os acionistas da Companhia reunir-se-ão em Assembleia Geral,
ordinariamente, uma vez por ano, e, extraordinariamente, sempre que os interesses
sociais assim exigirem, ou quando as disposições do presente Estatuto ou da legislação
aplicável demandarem a deliberação dos acionistas da Companhia.
Artigo 12 – A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração, por
meio de seu Presidente, ou, nos casos previstos na Lei das S.A., por acionistas ou pelo
Conselho Fiscal, se houver, de acordo com os prazos e na forma estabelecidos na
legislação aplicável.
Parágrafo Primeiro – O anúncio de convocação da Assembleia Geral pode
solicitar, para melhor organização dos trabalhos, o depósito na Companhia de
cópia dos documentos exigidos para participação na Assembleia Geral com até 3
(três) dias úteis de antecedência da data da Assembleia Geral.
Parágrafo Segundo – Ressalvadas as exceções previstas nas leis e
regulamentação aplicáveis, a Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira
convocação, com a presença de acionistas titulares de ações que representem, no
mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito de voto e, em segunda
convocação, com a presença de acionistas titulares de qualquer quantidade de
ações com direito a voto.
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Artigo 13 – A Assembleia Geral deve ser realizada preferencialmente na sede da
Companhia, ou, por motivo de força maior, ou nas demais hipóteses permitidas na
legislação aplicável, em outro local indicado com clareza nos anúncios de convocação.
Parágrafo Único – Sem prejuízo do disposto acima, a Assembleia Geral poderá
ser realizada de modo parcialmente ou exclusivamente digital, nos termos da Lei
das S/A e da regulamentação aplicável.
Artigo 14 – A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de
Administração, ou, na sua ausência, por outro Conselheiro, Diretor ou acionista indicado
por escrito pelo Presidente do Conselho de Administração, ou, na ausência dessa
indicação, pela pessoa escolhida por maioria de voto dos acionistas presentes, cabendo
ao presidente da mesa designar o secretário.
Artigo 15 – A Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei e na
regulamentação aplicáveis, delibera por maioria de votos dos presentes validamente
proferidos, não se computando as abstenções.
Artigo 16 – As atas de Assembleia Geral deverão ser lavradas no Livro de Registro de
Atas de Assembleias Gerais da Companhia, na forma de sumário dos fatos ocorridos,
sendo autorizada a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas.
Artigo 17 – Compete à Assembleia Geral, sem prejuízo das demais atribuições previstas
neste Estatuto e na legislação e regulamentação aplicáveis:
(i)

reformar o Estatuto Social;

(ii)

eleger ou destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal, quando for o caso;

(iii)

fixar a remuneração anual global dos administradores e do Conselho Fiscal,
quando instalado;

(iv)

suspender o exercício dos direitos do acionista nas hipóteses previstas na
legislação aplicável;

(v)

deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a
formação do capital social;
deliberar sobre transformação, fusão, incorporação, incorporação de ações
e cisão da Companhia;

(vi)

(vii)

deliberar sobre a dissolução, liquidação e extinção da Companhia;

(viii) eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas;
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(ix)

autorizar os administradores a confessar falência e pedir recuperação
judicial ou extrajudicial da Companhia;

(x)

aumento do capital social da Companhia em valor superior ao limite do
capital autorizado estabelecido neste Estatuto;

(xi)

redução do capital social da Companhia;

(xii)

deliberar sobre dispensa de realização de oferta pública de aquisição de
ações como requisito para a saída da Companhia do Novo Mercado,
observado o disposto no Regulamento do Novo Mercado.

Parágrafo Único – A deliberação a que se refere o item (xii) deste Artigo deverá
ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas titulares das ações em circulação
presentes à assembleia, não se computando os votos em branco. A Assembleia
Geral que deliberar sobre a matéria a que se refere o item “xii” deste Artigo deverá
ser instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas que
representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total de ações em circulação e, em
segunda convocação, com qualquer número de acionistas titulares das ações em
circulação.

CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO
Seção I
Disposições Comuns aos Órgãos da Administração
Artigo 18 – A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por
uma Diretoria, que terão as atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social,
estando os membros da administração dispensados de oferecer garantia ao exercício de
suas funções.
Parágrafo Primeiro – Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e
de Diretor Presidente, ou de principal executivo da Companhia, não poderão ser
acumulados pela mesma pessoa, salvo na hipótese de vacância, observadas, nesse
caso, as determinações do Regulamento do Novo Mercado.
Parágrafo Segundo - O administrador é investido no seu cargo mediante
assinatura de termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula
compromissória estatutária prevista no Artigo 51.
Parágrafo Terceiro – O prazo de gestão dos membros do Conselho de
Administração ou da Diretoria se estende até a investidura dos novos
administradores eleitos.
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Artigo 19 – A Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos
administradores, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição
dessa remuneração entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria e da
repartição entre parcela fixa e parcela variável.
Seção II
Conselho de Administração
Artigo 20 – O Conselho de Administração é composto por, no mínimo 5 e, no máximo, 10
membros efetivos, acionistas ou não, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com
mandato unificado de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo Primeiro – Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo 2
(dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros
independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a
caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros
independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger.
Parágrafo Segundo – Quando em decorrência do cálculo do percentual referido no
Parágrafo Primeiro acima, o resultado gerar número fracionário, a Companhia deve
proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior.
Artigo 21 – O Conselho de Administração terá um Presidente, eleito pela maioria de
votos dos presentes na primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer
imediatamente após a eleição de seus membros ou sempre que ocorrer renúncia ou
vacância naquele cargo.
Parágrafo Único – Compete ao Presidente do Conselho de Administração:
(i)

convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho de Administração e as
Assembleias Gerais, nos termos deste Estatuto;

(ii)

supervisionar os serviços administrativos do Conselho de Administração;

(iii)

comunicar à Diretoria, quando for o caso, as deliberações tomadas pelo
Conselho de Administração;

(iv)

proferir o voto de qualidade em caso de empate, além de seu próprio voto; e

(v)

exercer outras atribuições e funções especificadas
regimento interno do Conselho de Administração.

ou

atribuídas
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Artigo 22 – Havendo vacância do cargo de qualquer dos membros do Conselho de
Administração, o Conselho de Administração deverá nomear o substituto, que completará
o prazo de gestão do conselheiro substituído.
Parágrafo Primeiro – No caso de vacância da maioria dos cargos do Conselho
de Administração, a Assembleia Geral será convocada para proceder a nova
eleição.
Parágrafo Segundo – Em caso de vacância de todos os cargos do Conselho de
Administração, compete à Diretoria convocar a Assembleia Geral para eleger os
conselheiros.
Artigo 23 - O Conselho de Administração se reunirá, ordinariamente, trimestralmente, e,
extraordinariamente, sempre que necessário.
Parágrafo Primeiro – As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas
pelo Presidente do Conselho de Administração ou por quaisquer 2 (dois) membros do
Conselho de Administração em conjunto, por escrito, com antecedência mínima de 5
(cinco) dias e com indicação do local, data e horário da reunião e da ordem do dia,
acompanhada de todos os documentos relacionados às deliberações a serem
tomadas.
Parágrafo Segundo - Fica dispensada a convocação sempre que comparecerem à
reunião todos os conselheiros em exercício.
Parágrafo Terceiro – As reuniões do Conselho de Administração se instalarão com
a presença da maioria de seus membros em exercício.
Parágrafo Quarto – A reunião do Conselho de Administração é presidida pelo
Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, pelo conselheiro eleito
pela maioria dos conselheiros presentes, e será secretariada por quem o presidente
da mesa indicar.
Parágrafo Quinto – É facultado ao conselheiro participar da reunião do Conselho de
Administração por meio de teleconferência, videoconferência, ou qualquer outro meio
de comunicação que permita a identificação dos participantes e a comunicação
simultânea com as pessoas presentes à reunião. O conselheiro que participar
remotamente da reunião somente se considera presente se confirmar seus votos e
manifestação por escrito encaminhada ao presidente da reunião por telegrama, carta
registrada, fax, correio eletrônico (e-mail), ou carta entregue em mãos (i.e.
protocolada) logo após o término da reunião. Uma vez recebida a manifestação, o
presidente da reunião ficará investido de plenos poderes para assinar a ata da reunião
em nome do conselheiro que participou remotamente.
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Parágrafo Sexto – Serão considerados presentes à reunião do Conselho de
Administração o conselheiro que (i) comparecer presencialmente; (ii) nomear
qualquer outro conselheiro para votar em tal reunião, desde que a respectiva
manifestação de voto seja entregue ao Presidente do Conselho de Administração ou
ao presidente da mesa antes da sua instalação; (iii) enviar seu voto por escrito ao
Presidente do Conselho de Administração antes da sua instalação, via telegrama,
carta registrada, fax, correio eletrônico (e-mail), ou carta entregue em mãos (i.e.
protocolada); ou (iv) participar das reuniões remotamente, nos termos do Parágrafo
Quarto anterior.
Parágrafo Sétimo – Cada membro do Conselho de Administração tem direito a 1
(um) voto na reunião do Conselho de Administração.
Parágrafo Oitavo – As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas
por maioria dos votos dos presentes, não computadas as abstenções. No caso de
empate, cabe ao Presidente do Conselho de Administração o voto de desempate, sem
prejuízo de seu próprio voto.
Parágrafo Nono – As deliberações do Conselho de Administração devem ser
registradas em ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de
Administração.
Artigo 24 – O conselheiro deve se abster de participar de participar da votação sobre
assunto com relação ao qual tenha interesse conflitante com a Companhia.
Artigo 25 – Sem prejuízo de outras atribuições fixadas em lei, na regulamentação aplicável
e neste Estatuto, compete ao Conselho de Administração:
(i)

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

(ii)

eleger e destituir os membros da Diretoria e fixar suas atribuições, observado
o disposto neste Estatuto Social;

(iii)

fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e
papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em
via de celebração e quaisquer outros atos;

(iv)

organizar seu funcionamento, por meio de regras próprias consubstanciadas
em regimento interno aprovado e modificado pelo próprio Conselho de
Administração;

(v)

aprovar e alterar as políticas, código de conduta e regimentos internos da
Companhia, conforme exigidos pela regulamentação aplicável;

(vi)

eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros dos comitês estatutários de
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assessoramento do Conselho de Administração, bem como estabelecer seus
regimentos internos de funcionamento;
(vii)

deliberar sobre a criação, extinção e funcionamento de comitês de
assessoramento não previstos neste Estatuto, elegendo e destituindo, a
qualquer tempo, os respectivos membros e estabelecendo os regimentos
internos de funcionamento;

(viii) manifestar-se sobre o relatório da administração, as contas da Diretoria e as
demonstrações financeiras de cada exercício;
(ix)

convocar a Assembleia Geral, quando julgar conveniente ou nos casos
previstos na Lei das S/A;

(x)

submeter à Assembleia Geral proposta de destinação do lucro líquido do
exercício;

(xi)

declarar dividendos ou juros sobre capital próprio com base no lucro líquido
do exercício em curso ou em reservas de lucros existentes;

(xii)

aprovar e rever o plano de negócios, e orçamento anual e plano plurianual da
Companhia, bem como formular proposta de orçamento de capital a ser
submetida à Assembleia Geral;

(xiii) deliberar sobre a outorga, dentro do limite de capital autorizado, e de acordo
com plano aprovado pela Assembleia Geral, de opção de compra ou de
subscrição de ações a administradores, empregados, ou prestadores de
serviço pessoas naturais da Companhia ou de sociedade controladas, sem
direito de preferência para os acionistas;
(xiv) autorizar a participação da Companhia em outras sociedades, como quotista
ou acionista, bem como sua participação em consórcios, joint ventures, e em
outras formas de associação ou alianças estratégicas com terceiros, bem como
autorizar a aquisição ou alienação de investimentos em participações
societárias;
(xv)

estabelecer o valor de alçada da Diretoria para a aquisição ou alienação de
bens do ativo permanente da Companhia, incluindo a conferência ao capital
de outra sociedade, bem como aprovar a aquisição ou alienação de bens do
ativo permanente da Companhia em valor superior ao valor de alçada da
Diretoria, exceto se já tiverem sido contempladas no plano de negócios e/ou
orçamento anual aprovado pelo Conselho de Administração;

(xvi) estabelecer o valor de alçada da Diretoria para contratar endividamento, sob
a forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou outras
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formas de obrigação, bem como autorizar a contratação de endividamento,
sob a forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou
outras formas de obrigação em valor superior ao valor de alçada da Diretoria,
exceto se já tiverem sido contempladas no plano de negócios e/ou orçamento
anual aprovado pelo Conselho de Administração;
(xvii) estabelecer o valor de alçada da Diretoria para a prática de atos que tenham
por objeto renunciar a direitos da Companhia ou transigir, bem como autorizar
a prática de atos que tenham por objeto renunciar a direitos da Companhia ou
transigir em valor superior ao valor de alçada da Diretoria, exceto se já tiverem
sido contempladas no plano de negócios e/ou orçamento anual aprovado pelo
Conselho de Administração;
(xviii) estabelecer o valor de alçada da Diretoria para a constituição de ônus e
gravames e a prestação de avais, fianças e garantias a obrigações próprias
e/ou de sociedades controladas da Companhia, bem como autorizar a
constituição de ônus e gravames e a prestação de avais, fianças e garantias a
obrigações próprias e/ou de sociedades controladas da Companhia de valor
superior ao valor de alçada da Diretoria, exceto se já tiverem sido
contempladas no plano de negócios e/ou orçamento anual aprovado pelo
Conselho de Administração;;
(xix) estabelecer o valor de alçada para a celebração, alteração ou rescisão de
contratos e a realização de outros negócios entre a Companhia e suas
controladas, bem como autorizar a celebração, alteração ou rescisão de
contratos e a realização de outros negócios entre a Companhia e suas
controladas em valor superior ao valor de alçada da Diretoria, exceto se já
tiverem sido contempladas no plano de negócios e/ou orçamento anual
aprovado pelo Conselho de Administração;
(xx)

estabelecer a política de transação entre partes relacionadas da Companhia e
aprovar as transações com partes relacionadas, observado o disposto em
referida política;

(xxi) autorizar a negociação da Companhia com suas próprias ações e com
instrumentos financeiros referenciados às ações de emissão da Companhia,
bem como a alienação e o cancelamento de ações em tesouraria, observada a
legislação aplicável;
(xxii) deliberar sobre o aumento do capital social, dentro do limite do capital
autorizado, bem como da emissão, dentro do limite do capital autorizado, da
emissão de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição;
(xxiii) deliberar sobre a emissão, para colocação privada ou por meio de oferta
pública de distribuição, de notas promissórias e debêntures não conversíveis
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em ações;
(xxiv) escolher e destituir auditores independentes;
(xxv) manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta
pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da
Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado nos termos
da regulamentação aplicável, no qual se manifestará, ao menos (i) sobre a
conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto
ao interesse da Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive em relação
ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez dos valores mobiliários de
sua titularidade; (ii) quanto aos planos estratégicos divulgados pelo ofertante
em relação à Companhia; e (iii) a respeito de alternativas à aceitação da oferta
pública de aquisição de ações disponíveis no mercado;
(xxvi) avocar e decidir sobre qualquer matéria ou assunto que não se compreenda
na competência privativa da Assembleia Geral ou da Diretoria.
Seção III
Comitê de Auditoria
Artigo 26 – O Conselho de Administração é assessorado pelo Comitê de Auditoria,
constituído na forma prevista neste Estatuto.
Parágrafo Único – Sem prejuízo do Comitês de Auditoria, previsto neste
Estatuto, o Conselho de Administração pode criar comitês de assessoria adicionais,
que deverão atuar como órgãos auxiliares, sem poderes deliberativos, com
funções técnicas ou de assessoramento dos administradores.
Artigo 27 – O Comitê de Auditoria, órgão de assessoramento vinculado diretamente ao
Conselho de Administração, é composto por, no mínimo, 3 (três) membros, dos quais a
maioria deve ser considerada membro independente, nos termos da Instrução CVM n.º
308, de 14 de maio de 1999, conforme alterada (“ICVM 308”), e sendo que ao menos 1
(um) membro deve ser conselheiro independente e ao menos 1 (um) membro deve ter
reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária.
Parágrafo Primeiro - O mesmo membro do Comitê de Auditoria pode acumular
as características referidas no caput deste Artigo 27.
Parágrafo Segundo – As atividades do coordenador do Comitê de Auditoria estão
definidas em seu regimento interno, aprovado pelo Conselho de Administração.
Parágrafo Terceiro – O Comitê de Auditoria exerce suas funções em
conformidade com seu regimento interno. Adicionalmente, às disposições deste
Estatuto e do Regimento do Comitê de Auditoria, o comitê observará todos os
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termos, requisitos, atribuições e composição prevista na ICVM 308, qualificandose como Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) nos termos previstos na referida
instrução normativa.
Artigo 28 - Compete ao Comitê de Auditoria, sem prejuízo de outras competências
estabelecidas em seu regimento interno e na legislação aplicável:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

(vii)

assessorar o Conselho de Administração nas atividades de avaliação e controle
das auditorias independente e interna;
opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria
independente;
avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e
demonstrações financeiras da Companhia;
acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos
da Companhia;
avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia;
avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou
aprimoramento das políticas internas da Companhia, incluindo a política de
transações entre partes relacionadas; e
possuir meios para a recepção e tratamento de informações acerca do
descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia,
além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de
procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade
da informação.
Seção IV
Diretoria

Artigo 29 – A Diretoria da Companhia será composta por até 8 (oito) membros,
residentes e domiciliados no Brasil, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer
tempo pelo Conselho de Administração, para um mandato unificado de 3 (três) anos,
permitida a reeleição.
Parágrafo Único – Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de
1/3 (um terço), poderão ser eleitos para cargos de diretores.
Artigo 30 – A Diretoria é composta pelos seguintes cargos: (i) 1 (um) Diretor Presidente;
(ii) 1 (um) Diretor Comercial; (iii) 1 (um) Diretor de Operações; (iv) 1 (um) Diretor
Industrial; (v) 1 (um) Diretor de Planejamento; (vi) 1 (um) Diretor Administrativo
Financeiro; (vii) 1 (um) Diretor de Tecnologia; e (viii) 1 (um) Diretor de Relações com
Investidores
Parágrafo Único – É permitida a cumulação de cargos da Diretoria por uma
mesma pessoa, observado o mínimo de membros estabelecido na Lei das S/A.
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Artigo 31 – Nos casos de impedimento ou ausência temporária de qualquer Diretor, suas
funções serão exercidas por outro membro da Diretoria indicado por escrito pelo Diretor
Presidente, ou em sua ausência, indicado pela maioria dos Diretores em reunião da
Diretoria, que cumulará suas atribuições com as do Diretor substituído.
Artigo 32 – Nos casos de vacância de qualquer cargo de diretor, o substituto deve ser
nomeado interinamente pela Diretoria dentro os demais membros, perdurando a
substituição interina até a investidura do novo diretor, eleito na primeira reunião do
Conselho de Administração que se realizar.
Artigo 33 – A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos necessários ao
funcionamento regular da Companhia e à consecução do objeto social, por mais
específicos ou especiais que sejam. Observados os valores de alçada fixados pelo
Conselho de Administração, nos termos deste Estatuto, compete à Diretoria administrar
e gerir os negócios da Companhia, especialmente:
(i)

cumprir e fazer cumprir este Estatuto e as deliberações do Conselho de
Administração e da Assembleia Geral;

(ii)

submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o
Relatório da Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do
relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de destinação
dos resultados apurados no exercício anterior;

(iii)

deliberar sobre a alteração do endereço da sede da Companhia, desde que
no mesmo Município, bem como sobre a abertura, transferência e
encerramento de filiais, escritórios, depósitos, representações e quaisquer
outros estabelecimentos no Brasil e no exterior; e

(iv)

decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da
Assembleia Geral ou do Conselho de Administração.

Parágrafo Primeiro - Compete ao Diretor Presidente:
(i)

convocar e presidir as reuniões de Diretoria;

(ii)
liderar, planejar, coordenar, supervisionar e gerir as atividades da
Companhia, coordenando e orientando os negócios da Companhia e as
atividades dos demais Diretores;
(iii)
submeter à aprovação do Conselho de Administração os planos de
negócio, orçamentos anuais, planos plurianuais da Companhia,
promovendo a sua execução nos termos aprovados;
(iv)

formular e discutir a estratégia da Companhia junto ao Conselho de
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Administração e aos Comitês de Assessoramento, quando requerido, bem
como estabelecer os critérios para a execução das deliberações da
Assembleia Geral e do Conselho de Administração, com a participação dos
demais Diretores;
(v)
indicar ao Conselho de Administração nomes para composição da
Diretoria e recomendar ao Conselho de Administração a destituição de
qualquer membro da Diretoria;
(vi)

representar a Diretoria perante o Conselho de Administração; e

(vii) exercer
Administração.

outras

funções

determinadas

pelo

Conselho

de

Parágrafo Segundo – Compete ao Diretor Comercial:
(i)
coordenar e supervisionar a área de vendas da Companhia, bem
como desenvolver e implementar estratégia de vendas;
(ii)
providenciar
pesquisas
periodicamente
e/ou
sempre
Administração;

de
mercado
e
de
concorrência
que
solicitado
pelo
Conselho
de

(iii)
coordenar as atividades de marketing e propaganda, visando ao
incremento das atividades e dos resultados da Companhia;
(iv)
estabelecer
Companhia;

preços

para

os

produtos

(v)
exercer
outras
funções
determinadas
Administração e/ou Diretor Presidente.

comercializados

pelo

Conselho

pela

de

Parágrafo Terceiro – Compete ao Diretor de Operações:
(i)

estruturar e gerir os processos operacionais da Companhia;

(ii) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades
relativas à operação dos ativos detidos e operados pela Companhia;
(iii) coordenar todas as atividades e análises técnicas/operacionais da
Companhia;
(iv) gerir o mapeamento, monitoramento e quantificação de riscos
técnicos e operacionais da Companhia bem como atuar ativamente em suas
mitigações; e
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(v) exercer outras funções determinadas pelo Conselho de Administração
e/ou pelo Diretor Presidente.
Parágrafo Quarto – Compete ao Diretor Industrial:
(i) dirigir e coordenar as áreas de suporte à operação da Companhia,
como logística interna, segurança do trabalho e manutenção de
equipamentos da Companhia, incluindo elaborando proposta de orçamento
anual;
(ii) planejar, organizar e controlar todo o processo de fabricação dos
produtos da Companhia;
(iii) analisar e sugerir à Diretoria medidas tendentes a proporcionar melhor
desenvolvimento dos trabalhos de produção da Companhia;
(iv) acompanhar e coordenar o bom funcionamento das máquinas da
Companhia e a qualidade e fluxo de suas matérias-primas;
(v)

acompanha e avaliar os resultados da produção da Companhia; e

(vi) exercer outras funções determinadas pelo Conselho de Administração
e/ou pelo Diretor Presidente.
Parágrafo Quinto - Compete ao Diretor de Planejamento:
(i) dirigir a área de planejamento da Companhia, incluindo elaborando
sua proposta de orçamento anual;
(ii) coordenar os processos de desenvolvimento de produtos;
(iii) coordenar o desenvolvimento estratégico da Companhia mediante
análise de tendências de mercado e recomendar os posicionamentos a
serem adotados pela Companhia;
(iv) avaliar e propor para a Diretoria planos de expansão e a respectiva
forma de implementação; e
(v) exercer outras funções determinadas pelo Conselho de Administração
e/ou pelo Diretor Presidente.
Parágrafo Sexto – Compete ao Diretor Administrativo Financeiro:
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(i)
dirigir e coordenar a área administrativa-financeira da Companhia,
incluindo elaborando sua proposta de orçamento anual;
(ii)
supervisionar os serviços contábeis e de gestão e controle financeiro
da Companhia;
(iii)
coordenar a elaboração e revisar as demonstrações financeiras e o
relatório anual da administração da Companhia;
(iv)
coordenar e dirigir as atividades relativas às operações de natureza
financeira da Companhia, provendo informações financeiras e gerenciais
aos demais Diretores e ao Conselho de Administração;
(v)
responder pelo controle do fluxo de caixa, aplicações financeiras e
investimentos, visando a maximizar o resultado financeiro, dentro dos
níveis de risco previamente estabelecidos pela Companhia;
(vi)
controlar o cumprimento dos compromissos financeiros no que se
refere aos requisitos legais, administrativos, orçamentários, fiscais e
contratuais das operações, interagindo com os órgãos da Companhia e com
as partes envolvidas;
(vii)
elaborar proposta de destinação do lucro do exercício a ser
apresentada ao Conselho de Administração, bem como sobre a distribuição
de dividendos intercalares e intermediários e juros sobre capital próprio
para deliberação do Conselho de Administração; e
(viii) exercer
outras
funções
determinadas
Administração e/ou pelo Diretor Presidente.

pelo

Conselho

de

Parágrafo Sétimo – Compete ao Diretor de Relações com Investidores:
(i) representar a Companhia perante os órgãos de controle e demais
instituições que atuam no mercado de valores mobiliários em que os valores
mobiliários de emissão da Companhia forem admitidos à negociação;
(ii) coordenar e orientar o relacionamento e comunicação entre a
Companhia e seus investidores, a CVM, a B3 e demais órgãos de controle
que atuem nos mercados de valores mobiliários nos quais os valores
mobiliários da Companhia sejam admitidos à negociação;
(iii) guardar os livros societários e zelar pela regularidade dos seus
assentamentos;
(iv) tomar providências para manter atualizado o registro de companhia
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aberta perante a CVM, a B3 e demais órgãos de controle que atuem nos
mercados de valores mobiliários nos quais os valores mobiliários da
Companhia sejam admitidos à negociação; e
(v) exercer outras funções determinadas pelo Conselho de Administração
e/ou pelo Diretor Presidente.
Parágrafo Oitavo – Compete ao Diretor de Tecnologia:
(i) identificar as oportunidades de crescimento tecnológico para a
Companhia;
(ii) coordenação das atividades da área de tecnologia da Companhia,
envolvendo a elaboração de projetos, implantação, racionalização,
redesenho de processos, desenvolvimento e integração de sistemas;
(iii) coordenação dos processos de adequação dos sistemas de tecnologia
da Companhia às suas necessidades estratégicas, buscando a otimização
de processos e aumento da eficiência operacional; e
(iv) exercer outras funções determinadas pelo Conselho de Administração
e/ou pelo Diretor Presidente.
Artigo 34 – A Diretoria reúne-se sempre que convocada pelo Diretor Presidente ou pela
maioria de seus membros, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. A convocação
deverá ser feita por escrito e especificar o local, hora, data e a ordem do dia da reunião.
Parágrafo Primeiro – Fica dispensada a convocação sempre que comparecerem
à reunião todos os diretores em exercício.
Parágrafo Segundo – É facultado ao Diretor participar da reunião da Diretoria
de por meio de teleconferência, videoconferência, ou qualquer outro meio de
comunicação que permita a identificação dos participantes e a comunicação
simultânea com as pessoas presentes à reunião.
Parágrafo Terceiro – As reuniões de Diretoria instalar-se-ão com a presença de,
no mínimo, a maioria dos membros da Diretoria, sendo que as deliberações serão
tomadas por maioria de votos dos Diretores presentes na Reunião.
Parágrafo Quarto – Cada Diretor terá direito a um voto, sendo que o Diretor
Presidente detém voto de qualidade no caso de empate.
Artigo 35 – Observado o estabelecido nos Parágrafos deste Artigo, a Companhia será
representada, em todos os atos, (i) por quaisquer 2 (dois) Diretores em conjunto, ou
(ii) por 1 (um) Diretor em conjunto com um procurador devidamente constituído, com
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poderes expressos e específicos para a prática do ato, ou (iii) por 2 (dois) procuradores
devidamente constituído, com poderes expressos e específicos para a prática do ato.
Parágrafo Primeiro – A Companhia poderá ser representada por 1 (um) Diretor ou
1 (um) procurador, isoladamente, na prática dos seguintes atos:
(i)
representação para a prática de atos rotineiros perante quaisquer terceiros,
incluindo quaisquer órgãos, agências, entidades, autarquias e repartições públicas
federais, estaduais, distritais e municipais, órgãos ambientais, entidades de classes e
sindicatos, juntas comerciais, registro público de empresas mercantis, cartórios de
registro de títulos e documentos, registro civil de pessoas jurídicas, Justiça do
Trabalho, INSS, FGTS e seus bancos arrecadadores, concessionárias ou
permissionárias de serviços públicos e todas e quaisquer seções, divisões e
departamentos relacionados, incluindo para fins judiciais;
(ii)

assinatura de correspondências sobre assuntos rotineiros;

(iii)
representação da Companhia nas assembleias e reuniões de sócios e quotistas
nas sociedades e entidades nas quais a Companhia detenha participação;
(iv)

atos de admissão, suspensão ou demissão de empregados;

(v)
pedidos de compras de insumos e matérias-primas em benefício da
Companhia, desde que obtidas as aprovações aplicáveis nos termos deste Estatuto,
quando for o caso;
(vi)
representação da Companhia na execução ou assinatura de atos ou contratos,
independentemente dos valores envolvidos, quando houver a prévia aprovação do
Conselho de Administração.
Parágrafo Segundo – Sem prejuízo das demais aprovações necessárias nos termos
deste Estatuto Social e da legislação aplicável, para a prática dos seguintes atos a
Companhia deverá necessariamente ser representada: (i) pelo Diretor Presidente em
conjunto com quaisquer outro Diretor; ou (ii) por qualquer Diretor em conjunto com
1 (um) procurador, observado o Artigo 36; (iii) por 2 (dois) procuradores em
conjunto, observado o Artigo 36:
a)
celebrar contratos envolvendo operações com derivativos pela Companhia;
b)
celebrar instrumentos para concessão de mútuo, empréstimos ou
financiamentos de qualquer natureza pela Companhia, independentemente do
valor;
c)
celebrar instrumentos para constituição de ônus e gravames e para
concessão de fianças, avais e/ou quaisquer outras garantias Companhia;
d)
renunciar a direitos da Companhia ou transigir.
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Parágrafo Terceiro. Sem prejuízo da representação na forma estabelecida no
caput deste Artigo, o Diretor Administrativo Financeiro, o Diretor Presidente, ou 1
(um) procurador nomeado na forma do Artigo 36 podem, individualmente,
representar a Companhia perante quaisquer instituições financeiras públicas e/ou
privadas, podendo movimentar contas bancárias junto a instituições financeiras,
realizar aplicações financeiras e realizar quaisquer operações bancárias e outros
atos relacionados às contas bancárias, desde que obtidas as aprovações aplicáveis
nos termos deste Estatuto, quando for o caso.
Parágrafo Quarto - Sem prejuízo da representação na forma estabelecida no caput
deste Artigo, o Diretor de Relações com Investidores ou 1 (um) procurador nomeado
na forma do Artigo 36 abaixo poderão representar a Companhia individualmente
perante a CVM, B3, instituições financeiras prestadoras de serviços de escrituração
da Companhia e entidades administradoras de mercados organizados nos quais os
valores mobiliários da Companhia sejam admitidos à negociação.
Artigo 36 – Observado os Parágrafos deste Artigo, as procurações outorgadas pela
Companhia devem ser assinadas por 2 (dois) diretores em conjunto, especificando os
poderes outorgados e com prazo de vigência determinado.
Parágrafo Primeiro – Poderão ter prazo de vigência indeterminado as procurações
outorgadas (i) para fins judiciais, (ii) no âmbito de contratos de financiamento e
instrumentos relacionados a esses contratos de financiamento, e (iii) no âmbito de
ofertas públicas de valores mobiliários de emissão da Companhia.
Parágrafo Segundo – As procurações outorgadas para fins de representação nos
atos previstos no Artigo 35, Parágrafo Segundo, serão necessariamente assinadas
pelo Diretor Presidente, em conjunto com qualquer outro Diretor.
Parágrafo Terceiro – O Diretor Administrativo Financeiro e o Diretor Presidente
poderão assinar individualmente procurações outorgadas para fins de representação
nos termos previstos no Artigo 35, Parágrafo Terceiro.
Parágrafo Quarto – O Diretor de Relações com Investidores poderá assinar
individualmente procurações outorgadas para fins de representação nos termos
previstos no Artigo 35, Parágrafo Quarto.
Artigo 37 – São expressamente vedados, sendo nulos e sem qualquer efeito com relação
à Companhia, os atos praticados por qualquer dos acionistas, Diretores, procuradores ou
funcionários que acarretarem obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao
objeto social e aos interesses da Companhia, salvo se aprovado pelo Conselho de
Administração, em reunião instalada para tal finalidade, e em casos de prestação de
garantias, avais, abonos e fianças pela Companhia a seus acionistas.
CAPÍTULO V
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CONSELHO FISCAL
Artigo 38 – A Companhia tem um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente,
com as atribuições e responsabilidades previstas na Lei das S.A. O Conselho Fiscal será
instalado por deliberação da Assembleia Geral, a pedido dos acionistas, nas hipóteses
previstas na legislação aplicável.
Parágrafo Primeiro – O Conselho Fiscal, quando instalado, funcionará até a
realização da primeira Assembleia Geral Ordinária seguinte à sua instalação
Parágrafo Segundo – Quando em funcionamento, o Conselho Fiscal será
composto por, no mínimo 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) conselheiros efetivos e
seus respectivos suplentes, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer
tempo pela Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo Terceiro – Observado o disposto no Parágrafo 3º do Artigo 162 da Lei
das S/A, a Assembleia Geral que eleger os membros do Conselho Fiscal fixará sua
remuneração.
Parágrafo Quarto - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas
faltas e impedimentos, pelo respectivo suplente. Ocorrendo a vacância do cargo
de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar; não
havendo suplente, a Assembleia Geral será convocada para proceder à eleição de
membro para o cargo vago.
Artigo 39 – Compete ao Conselho Fiscal fiscalizar a gestão dos administradores,
exercendo todos os poderes, as funções, as atribuições e as prerrogativas previstos na
legislação aplicável.
Artigo 40 – A posse dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, fica
condicionada à assinatura de termo de posse que deve contemplar sua sujeição à cláusula
compromissória estatutária prevista no Artigo 51.
CAPÍTULO VI
EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E DIVIDENDOS
Artigo 41 – O exercício social tem início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro
de cada ano, ocasião em que serão elaboradas as demonstrações financeiras da
Companhia, de acordo com os prazos previstos na legislação em vigor e em conformidade
com as normas aplicáveis.
Artigo 42 – Do resultado do exercício, antes de qualquer destinação, devem ser
deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para pagamento dos tributos sobre o
lucro.
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Artigo 43 – Do saldo remanescente do resultado do exercício, se houver, devem ser
deduzidas, sucessivamente e nesta ordem, eventuais participações de debêntures, de
empregados e de administradores no resultado.
Parágrafo Único - As participações nos lucros mencionadas no caput são
independentes e não se confundem com os planos de pagamento de participação
nos lucros e resultados previstos na legislação trabalhista.
Artigo 44 – Para fins deste Estatuto, considera-se lucro líquido do exercício a parcela do
resultado do exercício que remanescer depois dos ajustes e deduções legais previstos
nos Artigos 42 e 43 acima.
Artigo 45 – A administração deve submeter à Assembleia Geral proposta de destinação
do lucro líquido apurado em cada exercício social, se houver, observadas as seguintes
regras:
(i)

(ii)

parcela correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido será
aplicada, antes de qualquer destinação, na constituição de reserva legal,
que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social;
parcela do lucro líquido do exercício remanescente pode ser destinada à
formação de reserva para contingências, com a finalidade de compensar,
em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente da perda julgada
provável;

(iii)

parcela do lucro líquido do exercício decorrente de doações ou subvenções
governamentais para investimentos pode ser destinada para a reserva de
incentivos fiscais;

(iv)

parcela da reserva para contingências constituída em exercícios anteriores
e correspondente a perdas efetivamente incorridas ou não materializadas
deve ser revertida;

(v)

do saldo remanescente após as deduções e reversões mencionadas nos
incisos acima, se houver, parcela correspondente a 25% (vinte e cinco por
cento) será distribuída como dividendo mínimo obrigatório;

(vi)

parcela ou totalidade do saldo remanescente pode, por proposta da
administração, ser retida para execução de orçamento de capital aprovado
pela Assembleia Geral; e

(vii)

o saldo remanescente, se houver, deve ser distribuído aos acionistas como
dividendo adicional.

Parágrafo Primeiro – Caso o saldo das reservas de lucros ultrapasse o valor do
capital social, a Assembleia Geral deliberará sobre a aplicação do excesso na
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integralização ou no aumento do capital social ou, ainda, na distribuição de
dividendos adicionais aos acionistas.
Parágrafo Segundo – A Companhia tem a faculdade de não constituir a reserva
legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante registrado
na reserva de capital, seja superior ao montante equivalente a 30% (trinta por
cento) da cifra do capital social.
Parágrafo Terceiro – No exercício em que o montante do dividendo obrigatório,
calculado nos termos deste Estatuto, ultrapassar a parcela realizada do lucro
líquido do exercício, a Assembleia Geral pode, por proposta dos órgãos da
administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar.
Os valores registrados na reserva de lucros a realizar, se não forem absorvidos
por prejuízos supervenientes, somente podem ser utilizados para o pagamento do
dividendo obrigatório.
Parágrafo Quarto – A Assembleia Geral pode não distribuir o dividendo
obrigatório no exercício social em que os administradores informarem à
Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da
Companhia, observada a legislação aplicável.
(i)

dividendos intercalares ou juros sobre capital próprio, com base no lucro
líquido do exercício em curso, os quais poderão ser imputados ao valor do
dividendo obrigatório; e

(ii)

dividendos intermediários ou juros sobre capital próprio à conta de reservas
de lucros existentes, os quais poderão ser imputados ao valor do dividendo
obrigatório.

Artigo 46 – Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3
(três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e
reverterão a favor da Companhia.
CAPÍTULO VII
ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO
Artigo 47 – A alienação direta ou indireta do controle da Companhia, tanto por meio de
uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob
a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente do controle se obrigue a
efetivar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto ações de emissão da
Companhia de titularidade dos demais acionistas da Companhia, observando as
condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no
Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele
dado ao alienante.
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Parágrafo Único - Para fins deste Artigo 47, entende-se por controle e seus
termos correlatos o poder efetivamente utilizado por acionistas de dirigir as
atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma
direta ou indireta, de fato ou de direito independentemente da participação
acionária detida.
CAPÍTULO VIII
PROTEÇÃO À DISPERSÃO ACIONÁRIA
Artigo 48 - Qualquer Novo Acionista Relevante (conforme definido no Parágrafo Nono
deste Artigo) que adquira ou se torne titular de ações de emissão da Companhia ou de
outros direitos, incluindo usufruto ou fideicomisso sobre ações de emissão da Companhia
em quantidade igual ou superior a 34% (trinta e quatro por cento) do seu capital social
(“Participação Relevante”) deverá efetivar oferta pública de aquisição de ações para
aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia, observando-se o disposto
na regulamentação aplicável da CVM, os regulamentos da B3 e os termos deste Artigo.
Parágrafo Primeiro - O Novo Acionista Relevante deverá solicitar o registro, caso
exigido, ou lançar a referida oferta no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar
da data de aquisição ou do evento que resultou na titularidade da Participação
Relevante.
Parágrafo Segundo - A oferta pública de aquisição de ações deverá ser (i)
dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia; (ii) efetivada em
leilão a ser realizado na B3, (iii) lançada pelo preço determinado de acordo com o
previsto no Parágrafo Terceiro deste Artigo; e (iv) paga à vista, em moeda corrente
nacional, contra a aquisição na oferta de ações de emissão da Companhia.
Parágrafo Terceiro - O preço de aquisição na oferta pública de aquisição de cada
ação de emissão da Companhia não poderá ser inferior ao maior valor entre: (i)
135% (cento e trinta e cinco por cento) do preço justo unitário da ação
determinado com base no valor de avaliação da Companhia apurado em laudo de
avaliação com base nos critérios, adotados de forma isolada ou combinada, de
patrimônio líquido contábil, de patrimônio líquido avaliado a preço de mercado, de
fluxo de caixa descontado, de comparação por múltiplos, de cotação das ações no
mercado de valores mobiliários, ou com base em outro critério aceito pela CVM;
(ii) 135% (cento e trinta e cinco por cento) do preço de emissão da ação verificado
em qualquer aumento de capital realizado mediante distribuição pública ocorrida
no período de 24 (vinte e quatro) meses que anteceder a data em que se tornar
obrigatória a realização da oferta pública de aquisição de ações nos termos deste
Artigo, valor esse que deverá ser devidamente atualizado pelo IPCA desde a data
de emissão de ações para aumento de capital da Companhia até o momento de
liquidação financeira da oferta pública de aquisição de ações nos termos deste
Artigo; (iii) 135% (cento e trinta e cinco por cento) da cotação unitária média das
ações de emissão da Companhia durante o período de 90 (noventa) dias anterior
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à realização da oferta, ponderada pelo volume de negociação na bolsa de valores
em que houver o maior volume de negociações das ações de emissão da
Companhia; e (iv) 135% (cento e trinta e cinco por cento) do preço unitário mais
alto pago pelo Novo Acionista Relevante, a qualquer tempo, para uma ação ou lote
de ações de emissão da Companhia. Caso a regulamentação da CVM aplicável à
oferta prevista neste caso determine a adoção de um critério de cálculo para a
fixação do preço de aquisição de cada ação na Companhia na oferta que resulte
em preço de aquisição superior, deverá prevalecer na efetivação da oferta prevista
aquele preço de aquisição calculado nos termos da regulamentação da CVM.
Parágrafo Quarto - A realização da oferta pública de aquisição de ações
mencionada no caput deste Artigo não excluirá a possibilidade de outro acionista
da Companhia, ou, se for o caso, a própria Companhia, formular uma oferta
concorrente, nos termos da regulamentação aplicável.
Parágrafo Quinto - O Novo Acionista Relevante estará obrigado a atender as
eventuais solicitações ou as exigências da CVM, formuladas com base na legislação
aplicável, relativas à oferta pública de aquisição de ações, dentro dos prazos
máximos prescritos na regulamentação aplicável.
Parágrafo Sexto - Na hipótese do Novo Acionista Relevante não cumprir com as
obrigações impostas por este artigo, até mesmo no que concerne ao atendimento
dos prazos máximos (i) para a realização ou solicitação do registro da oferta
pública de aquisição de ações; ou (ii) para atendimento das eventuais solicitações
ou exigências da CVM, o Conselho de Administração da Companhia convocará
Assembleia Geral Extraordinária, na qual o Novo Acionista Relevante não poderá
votar para deliberar sobre a suspensão do exercício dos direitos do Novo Acionista
Relevante que não cumpriu com qualquer obrigação imposta por este Artigo,
conforme disposto no artigo 120 da Lei das S/A, sem prejuízo da responsabilidade
do Novo Acionista Relevante por perdas e danos causados aos demais acionistas
em decorrência do descumprimento das obrigações impostas por este Artigo.
Parágrafo Sétimo - O disposto neste Artigo não se aplica na hipótese de uma
pessoa se tornar titular de Participação Relevante em decorrência (i) de sucessão
legal, sob a condição de que o acionista aliene o excesso de ações em até [30
(trinta)] dias contados do evento relevante; (ii) da incorporação de uma outra
sociedade pela Companhia, (iii) da incorporação de ações de uma outra sociedade
pela Companhia, (iv) da subscrição de ações da Companhia, realizada em uma
única emissão primária, que tenha sido aprovada em Assembleia Geral de
acionistas da Companhia, convocada pelo seu Conselho de Administração, e cuja
proposta de aumento de capital tenha determinado a fixação do preço de emissão
das ações com base em preço justo obtido a partir de um laudo de avaliação
econômico-financeira da Companhia realizada por empresa especializada com
experiência comprovada em avaliação de companhias abertas, ou (v) do exercício
de bônus de subscrição emitidos pela Companhia como vantagem adicional a
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subscritores de ações em aumento de capital da Companhia exclusivamente em
relação aos direitos de preferência próprios (desconsiderados direitos de
subscrição adquiridos no mercado ou de terceiros) e efetivamente exercidos em
referido aumento de capital. Ainda, o disposto neste Artigo não se aplica (a) aos
acionistas da Companhia e seus sucessores na data de eficácia da adesão e
listagem da Companhia no Novo Mercado, ainda que essas pessoas ou Bloco de
Acionistas (conforme definido no Parágrafo Nono abaixo) venham a formar novos
Blocos de Acionistas que, em conjunto, atinjam Participação Relevante; e (b) caso
seja obtida dispensa expressa e específica da Assembleia Geral, especialmente
convocada para apreciar o pedido de dispensa formulado pelo adquirente de
Participação Relevante, que não poderá, direta ou indiretamente, votar na referida
Assembleia Geral.
Parágrafo Oitavo - Para fins do cálculo do percentual correspondente à
Participação Relevante, não serão computados os acréscimos involuntários de
participação acionária resultantes de cancelamento de ações em tesouraria ou de
redução do capital social da Companhia com o cancelamento de ações.
Parágrafo Nono - Para fins deste Artigo, os termos abaixo iniciados em letras
maiúsculas terão os seguintes significados:
“Novo Acionista Relevante” significa qualquer pessoa, incluindo, sem limitação,
qualquer pessoa natural ou jurídica, fundo de investimento, condomínio, carteira
de títulos, universalidade de direitos, ou outra forma de organização, residente,
com domicílio ou com sede no Brasil ou no exterior, ou Bloco de Acionistas.
“Bloco de Acionistas” significa o conjunto de 2 (dois) ou mais acionistas: (i) que
sejam partes de acordo de voto; (ii) se um for, direta ou indiretamente, acionista
controlador ou sociedade controladora do outro, ou dos demais; (iii) que sejam
sociedades direta ou indiretamente controladas pela mesma pessoa, ou conjunto
de pessoas, acionistas ou não; ou (iv) que sejam sociedades, associações,
fundações, cooperativas e trusts, fundos ou carteiras de investimentos,
universalidades de direitos ou quaisquer outras formas de organização ou
empreendimento com os mesmos administradores ou gestores, ou, ainda, cujos
administradores ou gestores sejam sociedades direta ou indiretamente
controladas pela mesma pessoa, ou conjunto de pessoas, acionistas ou não. No
caso de fundos de investimentos com administrador comum, somente serão
considerados como um Bloco de Acionistas aqueles cuja política de investimentos
e de exercício de votos em Assembleias Gerais, nos termos dos respectivos
regulamentos, for de responsabilidade do administrador, em caráter discricionário.
Artigo 49 - É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição de ações,
visando a mais de uma das finalidades previstas nos Capítulos VII e VIII deste Estatuto,
no Regulamento do Novo Mercado ou na regulamentação emitida pela CVM, desde que
seja possível compatibilizar os procedimentos de todas as modalidades de oferta pública
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de aquisição de ações e não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a
autorização da CVM quando exigida pela legislação aplicável.
CAPÍTULO IX
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
Artigo 50 – A Companhia será dissolvida ou liquidada nos casos previstos em lei.
Parágrafo Primeiro – Em caso de liquidação ou dissolução da Companhia,
compete à Assembleia Geral estabelecer a forma de liquidação e nomear o
liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal, que deverá funcionar
durante o período de liquidação, fixando seus poderes e estabelecendo suas
remunerações, observadas as formalidades legais.
Parágrafo Segundo – Em caso de liquidação, os haveres da Companhia serão
empregados na liquidação do passivo e o ativo remanescente, se houver, será
rateado entre os acionistas de acordo com a participação de cada um deles no
capital social, na data da liquidação.

CAPÍTULO X
ARBITRAGEM
Artigo 51 – A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho
Fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem,
perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer
controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de
emissor, acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal e, em especial,
decorrentes das disposições contidas na Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
conforme alterada, na Lei das S.A., neste Estatuto, nas normas editadas pelo Conselho
Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais
normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas
constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do
Contrato de Participação no Novo Mercado.

CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 52 – A Companhia deverá observar todas e quaisquer disposições previstas nos
acordos de acionistas arquivados em sua sede.
Parágrafo Primeiro - A Companhia não deve registrar, consentir ou ratificar
qualquer voto ou aprovação dos acionistas, dos conselheiros de administração ou
de qualquer diretor, ou realizar ou deixar de realizar qualquer ato que viole ou que
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seja incompatível com as disposições de tais acordos de acionistas ou que, de
qualquer forma, possa prejudicar os direitos dos acionistas sob tais acordos.
Parágrafo Segundo - Os signatários de acordos de acionistas arquivados na sede
da Companhia devem indicar, no momento do arquivamento, representante para
comunicar-se com a Companhia, para prestar ou receber informações, nos termos
do § 10 do Art. 118 da Lei das S/A.
Artigo 53 – Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela Assembleia
Geral e regulados de acordo com as disposições da Lei das S.A., observado o disposto no
Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 54 - A eficácia das disposições constantes no Artigo 1º, Parágrafo único; Artigo
17, item “xii” e Parágrafo Único; Artigo 18, Parágrafos Primeiro e Segundo; Artigo 20,
Parágrafos Primeiro e Segundo; Artigo 25, item “xxv”; Capítulo IV, Seção III; Artigo 40;
Capítulo VII; Artigo 51 e Artigo 53 está subordinada, suspensivamente, ao início da
negociação das ações ordinárias da Companhia no segmento do Novo Mercado da B3.
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Anexo II
CARTAS DE RENÚNCIA – Membros do Conselho de Administração

***

ȀǡͳͺͳͻʹͲʹͲǤ


AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
ǦͳͷͷǡǤʹȂ  ±ȋ Ȍ
 ǡ

Ǥǣ
ǤǤ  
Presidente do Conselho de Administração

Ref.:
Renúncia ao cargo de Membro do Conselho de
Administração

ǡ

Alexandre Sarnes Negrãoǡǡ ǡǡ 
 ǡ   ǡ   ï   ǡ ͵ͻͺǡ Ǥ ʹͶͲͲǡ  ǡ 
ͲͳʹͷǦͳͲͲǡ  Ǥ͑͵ͷǤͶͳǤͶͺǦ͵ǡȀǡ 
 Ǥ͑͵ʹ͵ǤͷǤʹ͵ͺǦͻȋǲǳȌǡǡͳͷͳ
Ǥ͑ ǤͶͲͶǡ  ͷ    ͳͻǡ   ȋǲ  ǤǤǳȌǡ ǡ  
  ǡ   ǡ renúncia       
   AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE
ENERGIA S.A.ǡ Øǡ  ǡǡǦ
ͳͷͷǡǤʹȂ  ±ȋ ȌǡͳͶʹǦͲͲͲǡ  
 Ǥ͑ͳʹǤͷʹͺǤͲͺȀͲͲͲͳǦͲǡ         
  ʹ͵Ǥ͵ͲͲǤͲ͵ͲǤͳʹͷȋǲǳȌǡ
 ͳ͵ʹͲʹͲǤ

 ï           Ǥ  ǡ
Alexandre ǡ
 ï               ǡ
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 ǡ ǡï ǡǤͳͷͳ
Ǥǡ  ï Alexandre× 
ǡï ǡ Ǥ

ǡǦ  Ǥ

 ǡ

ALEXANDRE SARNES NEGRÃO

***
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AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
ǦͳͷͷǡǤʹȂ  ±ȋ Ȍ
 ǡ

Ǥǣ
ǤǤ  
Presidente do Conselho de Administração

Ref.:
Renúncia ao cargo de Membro do Conselho de
Administração

ǡ

Daniel Henrique da Costa Melloǡǡ ǡǡ 
  ǡ   ǡ      ǡ ͳͶͲǡ Ǥ ͷͲʹǡ  ǡ 
ǡ  ͲͳͷͲǦͳͻͲǡ        Ǥ͑ ͵ͶǤǤͶͲǡ  
Ȁǡ  Ǥ͑͵Ͳ͵Ǥ͵͵ǤͺͺǦͲ͵ȋǲǳȌǡǡ
ͳͷͳǤ͑ǤͶͲͶǡͷͳͻǡ ȋǲǤǤǳȌǡǡ
   ǡ   ǡ renúncia       
   AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE
ENERGIA S.A.ǡ Øǡ  ǡǡǦ
ͳͷͷǡǤʹȂ  ±ȋ ȌǡͳͶʹǦͲͲͲǡ  
 Ǥ͑ͳʹǤͷʹͺǤͲͺȀͲͲͲͳǦͲǡ         
  ʹ͵Ǥ͵ͲͲǤͲ͵ͲǤͳʹͷȋǲǳȌǡ
 ͳ͵ʹͲʹͲǤ

ï   ǤǡDaniel
 ǡï 
   ǡ ǡ
 ǡï ǡǤͳͷͳǤǡ
      ï   Daniel    ×   ǡ
ï ǡ Ǥ

ǡǦ  Ǥ
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ANEXO III

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA,
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AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO
DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 12.528.708/0001-07
NIRE 23.300.030.125
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 9 DE NOVEMBRO DE 2020
1.
DATA, HORA E LOCAL: No dia 9 de novembro de 2020, às 18 horas, na sede social
da AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO
DE ENERGIA S.A. (“Companhia”), localizada na Rodovia CE-155, s/n, km. 2 –
Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), na cidade de Caucaia, Estado do Ceará,
CEP 61680-000.
2.
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade
dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3.
PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia.
4.
MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alexandre Funari Negrão e
secretariados pelo Sr. Luiz Henrique Del Cistia Thonon.
5.
ORDEM DO DIA: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para
examinar, discutir e deliberar as seguintes matérias: (i) a fixação e justificativa do preço de
emissão por unidade de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Ações”), no âmbito da
oferta pública de distribuição primária de Ações de emissão da Companhia (“Oferta”), a ser
realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação de
Ações no exterior; (ii) a aprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro do
limite do seu capital autorizado, mediante a emissão de ações ordinárias a serem emitidas
com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, na subscrição
das Ações, em conformidade com o disposto no artigo 172, I, da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e no Estatuto Social
da Companhia; (iii) a aprovação da subscrição das Ações a serem emitidas pela Companhia
e a homologação do aumento de capital social da Companhia; (iv) a aprovação, ad referendum
da próxima Assembleia Geral da Companhia, da reforma do caput do artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia; (v) a ratificação dos direitos, vantagens e restrições das Ações emitidas
no âmbito da Oferta; e (vi) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar as
providências, celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à efetivação
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das deliberações aqui consubstanciadas, bem como a ratificação de atos já praticados para a
efetivação das deliberações aqui consubstanciadas.
6.
DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião do Conselho de Administração, e após o exame
e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros presentes deliberaram o
quanto segue:
6.1.
Aprovar, por unanimidade de votos, a fixação do preço de emissão de R$ 5,55 (cinco
reais e cinquenta e cinco centavos) por Ação objeto da Oferta (“Preço por Ação”). O Preço
por Ação foi fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de
investimento junto a investidores institucionais, realizado no Brasil, pelo Banco BTG Pactual
S.A. (“BTG Pactual” ou “Coordenador Líder”), pela XP Investimentos Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”), pelo Banco Morgan Stanley S.A
(“Morgan Stanley”), pelo Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”), pelo Citigroup Global
Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Citi”) e pelo Banco
Safra S.A. (“Safra” e, em conjunto com o Coordenador Líder, a XP, o Morgan Stanley, o
Santander e o Citi, “Coordenadores da Oferta”), nos termos do “Instrumento Particular de
Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública de Distribuição de
Ações Ordinárias da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A.”
(“Contrato de Colocação”), e no exterior, pelo BTG Pactual US Capital, LLC, pela XP
Investments US, LLC, pelo Morgan Stanley & Co., LLC, pelo Santander Investment
Securities, Inc., pelo Citigroup Global Markets, Inc. e pelo Safra Securities, LLC (em
conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”), nos termos do “Placement Facilitation and
Purchase Agreement” (“Contrato de Colocação Internacional”), em consonância com o
disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instruçã’o da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução
CVM 400” e “Procedimento de Bookbuilding”, respectivamente) e foi calculado tendo como
parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por
volume e preço) por Ação coletada junto a investidores institucionais durante o
Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é
justificada na medida em que o preço de mercado das Ações subscritas/adquiridas foi aferido
de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual
os investidores institucionais apresentaram suas intenções de investimento nas Ações no
contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da
Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por
Ações.

6.2. Aprovar por unanimidade, em decorrência da deliberação tomada no item (i) acima,
o aumento, dentro do limite de seu capital autorizado, do capital social da Companhia, no
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montante de R$ 725.769.226,50 (setecentos e vinte e cinco milhões, setecentos e sessenta e
nove mil, duzentas e vinte seis reais e cinquenta centavos), o qual passará de R$ 37.340.397,13
(trinta e sete milhões, trezentos e quarenta mil, trezentos e noventa e sete reais e treze
centavos), para R$ 763.109.623,63 (setecentos e sessenta e três milhões, cento e nove mil e
seiscentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos), mediante a emissão de 130.769.230
(cento e trinta milhões, setecentos e sessenta e nove mil e duzentas e trinta) novas ações
ordinárias, cada uma no valor de R$ 5,55 (cinco reais e cinquenta e cinco centavos), todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal, que serão objeto da Oferta, passando o capital
social da Companhia de 615.828.842 (seiscentas e quinze milhões, oitocentas e vinte e oito
mil, oitocentas e quarenta e duas) ações ordinárias, para 746.598.072 (setecentos e quarenta e
seis milhões, quinhentas e noventa e oito mil e setenta e duas) ações ordinárias, com a exclusão
do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição, em conformidade
com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, e nos termos do
artigo 7º do Estatuto Social da Companhia.
6.3. Aprovar por unanimidade, a subscrição de 130.769.230 (cento e trinta milhões,
setecentos e sessenta e nove mil e duzentas e trinta) novas ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal, ora emitidas pela Companhia, as quais correspondem à
totalidade das Ações emitidas no contexto da Oferta e que foram integralizadas pelos
investidores à vista, no ato de subscrição, em moeda corrente nacional. Em face da verificação
da subscrição da totalidade das Ações objeto da Oferta, homologar o aumento do capital da
Companhia no montante de R$ 725.769.226,50 (setecentos e vinte e cinco milhões, setecentos
e sessenta e nove mil, duzentas e vinte seis reais e cinquenta centavos), mediante a emissão de
130.769.230 (cento e trinta milhões, setecentos e sessenta e nove mil e duzentas e trinta) novas
ações ordinárias, cada uma no valor de R$ 5,55 (cinco reais e cinquenta e cinco centavos),
todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
6.4.
Face à homologação do aumento de capital objeto da deliberação dos itens 6.2 e 6.3
acima, aprovar, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, a reforma do caput
do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital social da
Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 5º – O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$
763.109.623,63 (setecentos e sessenta e três milhões, cento e nove mil e seiscentos e vinte e três reais e sessenta
e três centavos), representado por 746.598.072 (setecentos e quarenta e seis milhões, quinhentas e noventa e
oito mil e setenta e duas) ações ordinárias nominativas, todas sem valor nominal.”
6.5. Ratificar, por unanimidade, que as novas Ações ora emitidas pela Companhia
conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos atuais
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titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos no Estatuto
Social da Companhia e na legislação aplicável, a partir da data da efetiva integralização das
Ações.
6.6. Autorizar, por unanimidade, a Diretoria da Companhia a adotar todas e quaisquer
providências, inclusive celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à
efetivação das deliberações aqui consubstanciadas, bem como ratificar todos os atos já
praticados para a efetivação das deliberações aqui consubstanciadas.
7.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem
quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos da
reunião e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
Caucaia, CE, 9 de novembro de 2020.
Mesa:

________________________________
Alexandre Funari Negrão
Presidente

________________________________
Luiz Henrique Del Cistia Thonon
Secretário(a)

Membros do Conselho de Administração Presentes:

________________________________________________________________
Alexandre Funari Negrão
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Gisela Sarnes Negrão

________________________________________________
Luiz Henrique Del Cistia Thonon

________________________________________________
Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO DA CVM Nº 400
O BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira com endereço na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, n° 3.477, 14° andar, CEP 04538-133, cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica no Ministério da
Economia sob o nº 30.306.294/0002-26, neste ato representada na forma de seu
estatuto social (“Coordenador Líder”), vem, na qualidade de instituição intermediária
líder da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias,
nominativas, escriturais, sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Aeris Indústria e Comércio de
Equipamentos para Geração de Energia S.A.(“Companhia”) e de titularidade de
Alexandre Funari Negrão, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na
Av. José de Souza Campos, 1321, 12° andar, na cidade de Campinas, Estado de São
Paulo, inscrito no CPF/ME sob o nº 623.468.908-63 (“Alexandre Funari”); Alexandre
Sarnes Negrão, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Avenida
Horácio Lafer, 593, Apto 11, Chácara Itaim, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, inscrito no CPF/ME sob o nº 323.567.238-97 (“Alexandre Sarnes”); Bruno Vilela
Cunha, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na Rua Juvenal de
Melo Senra, nº 41, ap 401, Belvedere, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, inscrito no CPF/ME sob o nº 013.775.636-42 (“Bruno Vilela”); Márcio José
Marzola, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua José Vilar, 280
apto 900, bairro Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado de Ceará, inscrito no CPF/ME
sob o nº 158.783.818-42 (“Márcio José Marzola”); Vitor de Araujo Santos, brasileiro,
solteiro, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Carlos Vasconcelos, 597, apto
1002, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, inscrito no CPF/ME sob o nº
324.538.388-65 (“Vitor Araujo Santos”); Cássio Cancela e Penna, brasileiro, casado,
engenheiro, residente e domiciliado na Rua Andrade Furtado, 1133, apto 2101, Bairro
Cocó, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, inscrito no CPF/ME sob o nº
044.690.916-50 (“Cássio Cancela”); Daniel Henrique da Costa Mello, brasileiro,
solteiro, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Marcos Macedo, 1460 - Apto 502,
na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, inscrito no CPF/ME sob o nº 303.633.878-03
(“Daniel Henrique da Costa”); Bruno Lolli, brasileiro, casado, engenheiro, residente e
domiciliado na Rua Alexandre Jarosz Junior, 570, Residencial Parque dos Alecrins, na
cidade de Campinas, Estado de São Paulo, inscrito no CPF/ME sob o nº 313.301.40800 (“Bruno Lolli”); Luiz Henrique Del Cistia Thonon, brasileiro, solteiro, advogado,
residente e domiciliado na Rua dos Alecrins, nº 700, apto. 103, Bairro Cambuí, na cidade
de Campinas, Estado de São Paulo, inscrito no CPF/ME sob o nº 316.600.158-12 (“Luiz
Henrique Del Cistia”); Gisela Sarnes Negrão Assis, brasileira, casada, publicitária,
residente e domiciliada na Av. Professora Dea Ehrhardt Carvalho, nº 81, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CPF/ME sob o nº 271.575.058.78 (“Gisela
Sarnes”); Fernanda Sarnes Negrão, brasileira, casada, psicóloga, residente e
domiciliada na Alameda das Palmeiras, 1.081, na cidade de Campinas, Estado de São
Paulo, inscrita no CPF/ME sob o nº 289.699.648-60 (“Fernanda Sarnes”) e Vera Sarnes
Negrão, brasileira, casada, decoradora, portadora da cédula de identidade RG nº
3939968 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 046.744.348-31, residente e domiciliada na
Alameda das Jaqueiras, nº 1380, Gramado, CEP 13101-790, Cidade de Campinas,
Estado de São Paulo (“Vera Sarnes”, e em conjunto com Alexandre Funari, Alexandre
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Sarnes, Bruno Vilela, Márcio José Marzola, Vitor Araujo Santos, Cássio Cancela, Daniel
Henrique da Costa, Bruno Lolli, Luiz Henrique Del Cistia, Gisela Sarnes e Fernanda
Sarnes, os “Acionistas Vendedores”) (“Ações”), a ser realizada no Brasil, em mercado
de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”),
nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro
de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), apresentar a declaração de que trata
o artigo 56 da Instrução CVM 400.
CONSIDERANDO QUE:
(a)

a Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder constituíram
seus respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(b)

para realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia
e em suas subsidiárias, iniciada em 3 de agosto de 2020 (“Auditoria”), a qual
prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de
Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Aeris
Indústria e Comércio de Equipamentos para geração de Energia S.A.”
(“Prospecto Definitivo”);

(c)

por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou seus auditores
independentes para aplicação de procedimentos previamente acordados, em
conformidade com a Norma Brasileira de Contabilidade - CTA 23 emitida pelo
Conselho Federal de Contabilidade - CFC, de modo a verificar a consistência de
determinadas informações contábeis e financeiras, incluídas ou incorporadas
por referência aos Prospectos, com as demonstrações financeiras consolidadas
da Companhia, relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de
2017, 2018 e 2019.

(d)

foram disponibilizados pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores os
documentos que a Companhia e os Acionistas Vendedores consideraram
relevantes para a Oferta;

(e)

além dos documentos referidos no item (d) acima, foram solicitados pelo
Coordenador Líder documentos e informações adicionais relativos à Companhia
e aos Acionistas Vendedores, os quais a Companhia e os Acionistas Vendedores
confirmam ter disponibilizado;

(f)

a Companhia e os Acionistas Vendedores confirmaram ter disponibilizado para
análise do Coordenador Líder e de seus assessores legais, com veracidade,
consistência, qualidade e suficiência, todos os documentos e prestado todas as
informações consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia para
análise do Coordenador Líder e de seus assessores legais, como o fim de
permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta;
e

(g)

a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com o Coordenador
Líder, participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da
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elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos
assessores legais.
O Coordenador Líder, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400,
declara que:
i.

tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência,
respondendo pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que (a) as
informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores no
Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas
divulgações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo
aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e
(b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta,
inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro
da Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a
integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada
a respeito da Oferta;

ii.

o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com
as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e
ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação,
Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas
Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários atualmente vigente; e

iii.

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de
suas respectivas publicações, as informações relevantes necessárias ao
conhecimento pelos investidores da Oferta, das Ações a serem ofertadas, da
Companhia, incluindo aquelas relacionadas às suas atividades, à sua situação
econômico-financeira, e aos riscos que possam afetar a Companhia e a Oferta.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
BANCO BTG PACTUAL S.A.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:
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Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A.


Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras intermediárias em 31 de março de 2020

1.

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma



Contexto operacional

A Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. é uma sociedade anônima de
capital fechado constituída no país em agosto de 2010. Sua sede fica localizada na Rodovia CE 155, Km 02
- Complexo Industrial e Portuário do Pecém, em Caucaia – CE com localização estratégica. A Construção
da fábrica nessa região foi motivada pela redução dos custos logísticos, uma vez que cerca de 70% do
potencial eólico brasileiro está há menos de 500 km da fábrica, e também pela proximidade com o Porto
do Pecém, utilizado tanto para exportação de pás quanto para recebimento de insumos via importação ou
cabotagem. A Companhia tem como objeto social a exploração de negócio de construção e
comercialização de pás de rotores para turbinas na geração eólica de energia elétrica, a prestação de
serviços relacionados a seu objeto social a terceiros, bem como a participação em outras sociedades como
acionista ou quotista.
Os controladores finais da Companhia estão relacionados na Nota 13.
Complementando a oferta de pás para aerogeradores, a Companhia expandiu sua operação de prestação
de serviços com a Aeris Service LLC EUA. Contando com corpo especializado de operação e engenharia, a
empresta fornece serviços de manutenção de pás nos Estados Unidos e tem trabalhos em outros mercados,
como na Argentina e México.
A administração da Companhia autorizou a emissão das presentes demonstrações financeiras
intermediárias em 24 de agosto de 2020 nas quais consideram os eventos subsequentes ocorridos até esta
data, que pudessem ter efeito sobre estas demonstrações financeiras intermediárias, quando requeridos.
Pandemia COVID -19
Ao final do exercício de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) reportou globalmente casos limitados
de contaminação por vírus até então desconhecido. Posteriormente, em janeiro de 2020, o vírus (COVID19) foi identificado e constatou-se a ocorrência de transmissão entre humanos. Em meados de março de
2020, a OMS declarou alerta de pandemia do novo coronavírus, afetando a rotina da população e da
atividade econômica global.
A Companhia vem monitorando os desdobramentos desse surto no país com o objetivo de preservar a
segurança de seus colaboradores, manter a produção e entrega dos seus compromissos contratuais com
clientes e mapear os reflexos dessa pandemia em seus negócios. Nesse sentido a Companhia tomou as
seguintes ações desde o início da pandemia.
Principais ações:
x
x
x

x
x

Todas as viagens internacionais estão suspensas;
Todas as viagens nacionais de avião estão suspensas;
Devem ser priorizadas reuniões por vídeo chamada ou telefone. Só devem ser realizadas de forma
presencial reuniões indispensáveis para o andamento da operação. Nesses casos, limitar ao
máximo o número de participantes priorizando a distância de 2 metros entre os presentes no
ambiente;
Todas as salas de reuniões devem permanecer com as janelas e ou portas abertas;
Reuniões presenciais devem ocorrer com um espaçamento mínimo de 01 cadeira entre os
participantes e não deve ultrapassar 15 pessoas na sala;
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x

Serão mantidos, somente treinamentos obrigatórios que atenderá um novo formato de
quantidade e distribuição nas salas, obedecendo a distância mínima de 02 metros entre os
participantes. Deve-se seguir a convocação enviada pela área de Gente.

A Companhia entende que o seu balanço patrimonial em 31 de março de 2020, o resultado de suas
operações, seus fluxos de caixa e valores adicionados não sofreram impactos diretos relevantes. Além disso,
a administração ratifica que, até a presente data, não observou impactos significativos decorrentes da
COVID-19 nas suas operações que resultassem em mudanças nas suas estimativas contábeis adotadas.
2.

Base de preparação

2.1

Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras intermediárias foram preparadas conforme CPC 21 – Demonstração
intermediária e também de acordo com o IAS 34 – Interim Financial Reporting, emitida pelo
International Accounting Standards Board (IASB), e evidenciam todas as informações relevantes
próprias das demonstrações contábeis intermediárias, e somente elas, as quais estão consistentes com as
utilizadas pela administração na sua gestão.
As demonstrações financeiras intermediárias foram preparadas considerando o custo histórico como base
de valor, exceto quando de outra forma indicado, no caso de determinados ativos e passivos financeiros
(inclusive instrumentos derivativos).

D

'HPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLV
As demonstrações financeiras intermediárias individuais da Controladora foram preparadas conforme as
práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Elas
também estão em conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro (International
Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Essas demonstrações individuais são divulgadas em conjunto com as demonstrações financeiras
intermediárias consolidadas.

E

'HPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV
As demonstrações financeiras intermediárias consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e conforme as normas internacionais de relatório financeiro
(International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards
Board (IASB).

2.2

Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações financeiras intermediárias são apresentadas com valores em Reais, que é a moeda
funcional da Companhia. Em todas as demonstrações financeiras intermediárias apresentadas em Reais,
os valores foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.
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Operações no exterior

Os valores de ativos e passivos da controlada no exterior são convertidos para reais pela taxa de câmbio da
data do balanço, e as correspondentes demonstrações do resultado são convertidas pela taxa de câmbio da
data das transações. As diferenças cambiais resultantes da referida conversão são contabilizadas
separadamente no patrimônio líquido. No momento da venda de uma controlada no exterior, o valor
diferido acumulado reconhecido no patrimônio líquido, referente a essa controlada, é reconhecido na
demonstração do resultado.
2.3

Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativos
A preparação das demonstrações financeiras intermediárias em conformidade com os CPCs e IFRSs
requer o uso de certas estimativas contábeis críticas, e também o exercício de julgamento por parte da
Administração da Companhia e suas controladas no processo de aplicação das políticas contábeis. Dessa
forma, os resultados efetivos podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são continuamente revistas, e tais revisões são reconhecidas nos períodos em que
são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.
Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas críticas estão descritas na Nota 3.17.

2.4

Demonstração do valor adicionado
A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, é requerida pela
legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a companhias
abertas. A DVA foi preparada de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 "Demonstração do Valor Adicionado". As IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração.
Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração está apresentada como informação suplementar, sem
prejuízo do conjunto das demonstrações contábeis.

3.

Principais políticas contábeis
As políticas contábeis significativas adotadas pela Companhia estão descritas nas notas explicativas
específicas, relacionadas aos itens apresentados. Aquelas aplicáveis, de modo geral, em diferentes aspectos
das demonstrações financeiras intermediárias, são descritas a seguir.
Importa ressaltar que tais políticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente em todos os
períodos apresentados nessas demonstrações financeiras intermediárias.

3.1

Transações em moeda estrangeira
As transações em moeda estrangeira são inicialmente registradas à taxa de câmbio da moeda funcional em
vigor na data da transação.
Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos à taxa de câmbio da
moeda funcional em vigor na data do balanço.
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Todas as diferenças são registradas na demonstração do resultado. Itens não monetários mensurados com
base no custo histórico em moeda estrangeira são convertidos utilizando a taxa de câmbio em vigor nas
datas das transações iniciais. Itens não monetários mensurados ao valor justo em moeda estrangeira são
convertidos utilizando as taxas de câmbio em vigor na data em que o valor justo foi determinado.
As demonstrações financeiras intermediárias são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da
Companhia.
3.2

Instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a Companhia se torna
parte das disposições contratuais dos instrumentos financeiros. Quando reconhecidos, são inicialmente
registrados ao seu valor justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua
aquisição ou emissão, exceto no caso de ativos e passivos financeiros classificados na categoria ao valor
justo por meio do resultado, onde tais custos são diretamente lançados no resultado do exercício.
Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Companhia são: caixa e equivalentes de caixa,
aplicações financeiras e contas a receber de clientes.
A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias de mensuração:

i.

.

Mensurados ao custo amortizado.

.

Valor justo por meio do resultado

Mensurados ao custo amortizado
Os ativos, que são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais quando tais fluxos de caixa
representam apenas pagamentos do principal e de juros, são mensurados ao custo amortizado. As receitas
com juros provenientes desses ativos financeiros são registradas em receitas financeiras usando o método
da taxa efetiva de juros. Quaisquer ganhos ou perdas devido à baixa do ativo são reconhecidos diretamente
no resultado e apresentados em outros ganhos/(perdas) juntamente com os ganhos e perdas cambiais. As
perdas por impairment são apresentadas em uma conta separada na demonstração do resultado.

ii.

Mensurados ao valor justo por meio do resultado
Para ativos financeiros mensurados ao valor justo, os ganhos e perdas serão registrados no resultado. Para
investimentos em instrumentos de dívida, isso dependerá do modelo do negócio no qual o investimento é
mantido.
A classificação depende do modelo de negócio da Companhia para gestão dos ativos financeiros e os
termos contratuais dos fluxos de caixa.
Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos, com swap cambial e NDF’s para fornecer proteção
contra o risco de variação das taxas de câmbio. Os instrumentos financeiros derivativos para proteção da
Companhia são reconhecidos ao valor justo.
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Caixa e equivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e
não para investimento ou outros fins. A Companhia considera equivalentes de caixa, uma aplicação
financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um
insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como
equivalente de caixa, quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da
data da contratação.
3.4

Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de produtos e serviços no
decurso normal das atividades da Companhia, são reconhecidas ao valor faturado, ajustado pela provisão ao
seu valor realizável, se necessário.
A partir de 1º de janeiro de 2018, A Companhia passou a avaliar, em base prospectiva, as perdas esperadas
de crédito associadas aos títulos de dívida registrados ao custo amortizado. A metodologia de impairment
aplicada depende de ter havido ou não um aumento significativo no risco de crédito.
A Companhia aplica reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do reconhecimento inicial
dos recebíveis.

3.5

Estoques
Os estoques são ativos mantidos para venda no curso normal dos negócios, em processo de produção para
venda ou na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de
produção ou na prestação de serviços.
São mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O valor de custo do estoque inclui
todos os custos de aquisição, que compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros
tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros
diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais,
abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição e custo
de transformação que incluem os custos diretamente relacionados com as unidades produzidas, como mãode-obra direta, alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos e variáveis, que sejam incorridos
para transformar os materiais em produtos acabados.
Os custos de produção fixos são aqueles que permanecem relativamente constantes independentemente do
volume de produção, tais como a depreciação e a manutenção de edifícios e instalações fabris, máquinas e
equipamentos e os custos de administração da fábrica.
Os custos indiretos de produção variáveis são aqueles que variam diretamente, ou quase diretamente, com o
volume de produção, tais como materiais indiretos e certos tipos de mão-de-obra indireta.
As provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consideradas
necessárias pela Administração.
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Imobilizado

São apresentados ao custo líquido de depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor
recuperável, se for o caso. O referido custo inclui o custo de reposição de parte do imobilizado, custos de
empréstimo de projetos de construção de longo prazo e os custos referentes aos períodos de teste dos ativos
quando os critérios de reconhecimento forem satisfeitos. Quando partes significativas do ativo imobilizado são
substituídas, a Companhia reconhece essas partes como ativo individual com vida útil e depreciação específica.
Da mesma forma, quando uma inspeção relevante for feita, o seu custo é reconhecido no valor contábil do
imobilizado, se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos. Todos os demais custos de reparos e
manutenção são reconhecidos na demonstração do resultado quando incorridos.
A depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil do ativo, as taxas que levam em
consideração a vida útil estimada dos bens as quais estão demonstradas a seguir:
Taxas anuais
de depreciação
%
Máquinas e equipamentos
Móveis
Hardware
Veículos
Edificações e benfeitorias
Instalações
Ferramentas

6.15%
10%
20%
20%
1,67%
10%
15%

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for
esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como
sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração
do resultado no exercício em que o ativo for baixado.
O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada
exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.
3.7

Investimento em controlada
Os investimentos em controladas na controladora são contabilizados pelo método de equivalência
patrimonial e são, inicialmente, reconhecidos pelo seu valor de custo.

3.8

Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos
incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer
diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida
na demonstração do resultado durante o período em que os financiamentos estejam em aberto, utilizando
o método da taxa efetiva de juros.
Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia
tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por período superior a 12 meses, após a
data do balanço.
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Os custos de empréstimos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou
produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo
substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do
ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que
tais custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como
despesa no período em que são incorridos.
3.9

Reconhecimento de receita
A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a
Companhia e quando possa ser mensurada de forma confiável. Isso ocorre mediante aceite final do cliente
no produto, de acordo com as condições contratuais estabelecidas. A receita é mensurada com base no
valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre
vendas.
A partir de 1o de janeiro de 2018, a Companhia adotou o IFRS 15/CPC 47 - "Receita de Contratos com
Clientes", essa nova norma trouxe os princípios que uma entidade deve aplicar para determinar a
mensuração da receita e quando ela é reconhecida. Essa norma baseia-se no princípio de que a receita é
reconhecida quando o controle de um bem ou serviço é transferido a um cliente, assim, o princípio de
controle substituiu o princípio de riscos e benefícios. A receita compreende o valor justo da
contraprestação recebida ou a receber pela venda de produtos ou prestação de serviços no curso normal
das atividades. A receita é apresentada líquida de descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre
vendas.
Custos diretamente relacionados aos contratos, que geram recursos usados no cumprimento do contrato e
espera-se que sejam recuperados, são capitalizados como custos para cumprir um contrato a partir da
adoção do IFRS 15/CPC 47, sendo incluídos nos ativos de contratos.
A Companhia reconhece a receita quando o “controle” de uma determinada operação é transferido ao
cliente. A Companhia avalia as transações de receita de acordo com os critérios específicos para
determinar se está atuando como agente ou principal e, ao final, concluiu que está atuando como principal
em todos os seus contratos de receita. Os critérios específicos, a seguir, devem também ser satisfeitos
antes de haver reconhecimento de receita:
Venda de produtos
A receita operacional da venda de bens no curso normal das atividades é medida pelo valor justo da
contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida quando a obrigação de
performance é cumprida pela Companhia e o produto encontra-se com todos os aspectos técnicos (aceite)
aprovados pelo cliente para transferência de controle.
Prestação de serviços
Criada para atender às demandas dos clientes, a Aeris possui uma divisão especializada (Aeris Service),
que se utiliza do conhecimento e infraestrutura na fabricação de pás, para oferecer ao mercado de O&M de
aerogeradores, um serviço diferenciado.
Em 2018, a Aeris internacionalizou sua área de serviços constituindo a AERIS LLC localizada em
Delaware-Texas-EUA com 100% de capital brasileiro. A empresa de serviços possui várias manutenções
nos parques eólicos dos EUA.
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Outras receitas

Os valores registrados como “Outras receitas” se referem, essencialmente, ao reconhecimento de baixa de
adiantamento referente a honorários sobre contratos de clientes.
3.10

Tributos
Imposto de renda e contribuição social - correntes
Ativos e passivos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são mensurados ao valor
recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. As alíquotas e as leis tributárias usadas para
calcular o montante dos tributos, são aquelas que estão em vigor ou substancialmente em vigor na data do
balanço. Os tributos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto para os casos
em que estiverem diretamente relacionados a itens registrados diretamente no patrimônio líquido ou na
reserva de ajustes de avaliação patrimonial, reconhecidos líquidos desses efeitos fiscais.
A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social. O imposto de renda é
calculado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que
excederem R$ 240 no período de 12 meses, e a contribuição social é calculada pela alíquota de 9% sobre o
lucro tributável. Reconhecidos pelo regime de competência, portanto, quando aplicável, as inclusões ao
lucro contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente
não tributáveis, para apuração do lucro tributável corrente geram créditos ou débitos tributários diferidos.
Imposto de renda e contribuição social – diferidos
O encargo de Imposto de Renda e a Contribuição Social corrente e diferido é calculado com base nas leis
tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. A administração avalia,
periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas apurações de impostos sobre a renda com
relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações; e estabelece
provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais.
O Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo
sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e
seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. Entretanto, o Imposto de Renda e a Contribuição
Social diferidos não são contabilizados se resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em
uma operação que não seja uma combinação de negócios, a qual, na época da transação, não afeta o
resultado contábil, nem o lucro tributável (prejuízo fiscal).
O Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da
probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias
possam ser usadas.
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há o
direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral
relacionado com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal. Dessa forma, impostos diferidos
ativos e passivos em diferentes entidades ou em diferentes países, em geral são apresentados em separado,
e não pelo líquido.
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Tributos sobre compras:

Compras, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos tributos sobre compras, exceto:
x

Quando os tributos incorridos na compra de bens ou serviços não for recuperável junto às
autoridades fiscais, hipótese em que o tributo sobre compras é reconhecido como parte do custo de
aquisição do ativo ou do item de despesa, conforme o caso;

Tributos sobre vendas:
x

O valor líquido dos tributos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído como componente dos
valores a recuperar ou a pagar no balanço patrimonial.



Descrição
PIS
COFINS
ICMS
IPI
ISS

Alíquotas
1,65%
7,60%
Isento
0%
2%

O imposto ICMS sobre a venda da Pá, através do NCM 8503.00.90, tem isenção pelo Convênio Confaz
101/97.
O acúmulo de créditos tributários na Companhia decorre de saídas incentivadas nas vendas para o
mercado externo e de saídas isentas no mercado interno.
Os tributos (PIS e COFINS) são apresentados como deduções de vendas na demonstração do resultado e
os créditos decorrentes da não cumulatividade do PIS/COFINS são deduzidos do custo dos produtos
vendidos na demonstração do resultado.
O imposto IPI sobre a venda da Pás tem alíquota 0%, de acordo com seu NCM 8503.00.90 na tabela TIPI.
As exportações são isentas dos tributos (PIS e COFINS) e não sofrem incidência dos impostos IPI e ICMS.
3.11

Subvenções e assistências governamentais
Subvenções governamentais são reconhecidas no resultado quando há segurança razoável de que a
subvenção será recebida e que as condições estabelecidas para o benefício serão cumpridas pela
Companhia. Posteriormente, são destinadas para reserva de incentivos fiscais no patrimônio líquido..
A Companhia goza de benefícios fiscais concedidos pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
- SUDENE, de redução de 75% do imposto de renda sobre o lucro da exploração, e durante a utilização dos
benefícios fica a Companhia obrigada a constituir reserva de incentivo fiscal pelo montante equivalente ao
imposto de renda não recolhido. O efeito do benefício apurado no período é UHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGRFRPR

UHFHLWDGHVXEYHQomRGHGX]LQGRRYDORUGRLPSRVWRGHUHQGDFRUUHQWHJHUDGR
As subvenções são concedidas pelo prazo certo de 10 anos para os empreendimentos industriais que
comprovarem, junto à Sudene, a realização de investimentos no Nordeste, mediante instalação,
modernização, ampliação ou diversificação de unidades industriais na região, desde que atendidas todas
as condições e obrigações exigidas na legislação pertinente para obtenção da contrapartida da União,
dentro das políticas públicas de emprego de recursos federais no fomento ao desenvolvimento do
Nordeste. O valor das subvenções para investimento a ser recebido da União durante o prazo certo de
sua concessão consiste em montante equivalente ao resultado da aplicação de até 75% sobre uma base de
cálculo legalmente denominada “lucro da exploração”, gerado por unidades industriais incentivadas.
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A Companhia também goza do benefício fiscal concedido pelo Governo do Estado do Ceará, através do
Órgão ADECE – FDI (Fundo de Desenvolvimento Industrial), com 75% do ICMS recolhido mensalmente e
100% do ICMS incidente nas importações de Matéria Prima e insumos para utilização no processo
industrial.
3.12

Provisões
Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada)
em consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para
liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. Quando a
Companhia espera que o valor de uma provisão seja reembolsado, em todo ou em parte, por exemplo, por
força de um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido como um ativo separado, mas apenas quando o
reembolso for praticamente certo.
A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer
reembolso.

3.13

Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre Lucro ICPC 22 / IFRC 23
A nova interpretação, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, esclarece como aplicar os requisitos de
reconhecimento e mensuração do CPC 32 / IAS 12 – Tributos sobre o Lucro quando os tratamentos fiscais
são incertos, em virtude de quaisquer procedimentos fiscais adotados na apuração do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) que possam ser
questionados por autoridade fiscal e, consequentemente, implicar aumento ou diminuição de ativos,
passivos fiscais correntes e diferidos.
A Empresa deve avaliar a probabilidade de aceitação das autoridades fiscais em relação a tratamentos
fiscais de tributos sobre o lucro considerados como incertos e apresentá-los em separado, apurando
eventual contingência.
A Companhia não identificou impactos na aplicação do ICPC 22 / IFRC 23, após análises efetuadas.

3.14

Arrendamento mercantil – CPC 06 (R2) / IFRS 16
A Companhia não teve impactos em suas demonstrações financeiras pela adoção do CPC 06 (R2)/IFRS 16,
uma vez que a Companhia possui poucos contratos de leasing, todos considerados fora do escopo dessa
nova norma por se tratar de contratos de curto prazo ou de baixo valor.

3.15

Novas normas, interpretações e alterações com aplicação efetiva após 01 de janeiro de
2020
Não há normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto
significativo sobre as demonstrações financeiras intermediárias da Companhia.

3.16

Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
Julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras intermediárias da Companhia requer que a Administração
faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas,
despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das
demonstrações financeiras intermediárias.
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No processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia, a Administração fez os seguintes
julgamentos que tem efeito mais significativo sobre os valores reconhecidos nas demonstrações
financeiras intermediárias:
Estimativas e premissas
As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes
de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo de causar um ajuste
significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro são discutidas a seguir:
Perda por redução ao valor recuperável de créditos tributários
Ativos e passivos de tributos correntes referentes aos exercícios corrente e anterior são mensurados pelo
valor esperado a ser recuperado ou pago às autoridades tributárias, utilizando as alíquotas de tributos que
estejam aprovadas no fim do exercício que está sendo reportado. A Companhia possui acúmulo de créditos
tributários registrados no ativo, decorrente de saídas incentivadas nas vendas para o mercado externo e de
saídas isentas no mercado interno.
A Administração possui planos para a realização futura dos referidos créditos de ICMS, com algumas
alternativas de realização que são consideradas atualmente: (i) compensação com outros tributos
estaduais, de acordo com a legislação tributária vigente; (ii) comercialização dos créditos com terceiros,
mediante anuência do Estado e; (iii) pedido de aprovação e ressarcimento, em espécie, dos referidos
créditos tributários, junto às autoridades fiscais.
Vida útil do ativo imobilizado
A vida útil econômica dos bens integrantes do Ativo Imobilizado da Companhia foi estabelecida pela sua
equipe técnica interna, especificamente os profissionais responsáveis pela produção e pela manutenção
das instalações da Companhia.

Para isso, foram utilizadas as seguintes premissas:
x
x
x
x
x
3.17

Planejamento de gastos com o imobilizado: política de substituição de máquinas, defasagem
tecnológica dos bens e comparativos com a tecnologia utilizada pela concorrência, nível de
obsolescência, etc;
Obsolescência técnica ou comercial proveniente de mudanças ou melhorias na produção, ou de
mudança na demanda do mercado para o produto derivado do ativo;
Condições de uso: instalações, umidade no ambiente, calor, poeira, sujeira;
Avaliação do histórico e comparativo dos bens semelhantes, inclusive comparações com empresas do
mesmo setor;
Política de manutenção da Companhia – visando salvaguardar os ativos.

Consolidação
Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades estruturadas) nas quais o Grupo detém o
controle. As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido
para o Grupo. A consolidação é interrompida a partir da data em que o Grupo deixa de ter o controle.
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Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos e passivos contingentes assumidos para a aquisição de
controladas em uma combinação de negócios são mensurados inicialmente pelos valores justos na data da
aquisição. O Grupo reconhece a participação não controladora na adquirida, tanto pelo seu valor justo
como pela parcela proporcional da participação não controlada no valor justo de ativos líquidos da
adquirida. A mensuração da participação não controladora é determinada em cada aquisição realizada.
Custos relacionados com aquisição são contabilizados no resultado do exercício conforme incorridos.
Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas do Grupo são eliminados.
Os prejuízos não realizados também são eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma
perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são alteradas, quando
necessário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pelo Grupo.
4.

Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
31/03/2020
31/12/2019
Recursos em caixa
Recursos em banco
Aplicações financeiras

62
320
12.778
13.160

39
45.541
18.027
63.607

Consolidado
31/03/2020
31/12/2019
62
579
12.778
13.419

42
47.633
18.027
65.702

As aplicações financeiras do ativo circulante referem-se a instrumentos financeiros classificadas como
mensuradas pelo custo amortizado, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de
caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
Esses investimentos financeiros referem-se substancialmente a Certificados de Depósitos Bancários
remunerados à taxa média de 100% do CDI (100% do CDI em 2019).
5.

Ativos financeiros – controladora e consolidado
31/03/2020
Banco do Nordeste

31/12/2019

13.200
13.200

13.097
13.097

As aplicações financeiras do ativo circulante referem-se a instrumentos financeiros classificadas como
mensuradas pelo custo amortizado. Esses investimentos financeiros referem-se substancialmente a
Certificados de Depósitos Bancários remunerados à taxa média de 100% do CDI (100% do CDI em 2019).
Conforme descrito na Nota 12, essas aplicações são mantidas como garantias de alguns empréstimos, e
como são renovadas anualmente, são mantidas no ativo circulante, porém segregadas dos equivalentes de
caixa, por possuírem um prazo de realização superior 90 dias.
6.

Contas a receber de clientes e adiantamentos de clientes
Controladora
31/03/2020 31/12/2019
Venda de pás
Prestação de serviços

119.038
3.635
122.673
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A seguir demonstramos a composição da carteira de contas a receber de clientes por idade de vencimento:
Controladora
31/03/2020 31/12/2019
A vencer entre um a 30 dias
A vencer entre 31 a 60 dias

120.414
2.259
122.673

94.346
1.268
95.614

Consolidado
31/03/2020 31/12/2019
120.414
10.552
130.966

94.346
4.186
98.532

A Companhia não constituiu perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa pelo fato de não haver
saldos vencidos de clientes com histórico ou qualquer expectativa de perda.
Em 31 de março de 2020, a Companhia possui um saldo de R$ 102.855 (31 de dezembro de 2019 102.571) de adiantamentos de clientes. Esses valores serão compensados em faturamentos futuros,
geralmente próximos ao final de cada contrato.
7.

R$

Estoques – Controladora e consolidado
31/03/2020 31/12/2019
Matéria-prima
Produto em elaboração
Material auxiliar
Produto acabado
Material de manutenção
Material de segurança
Adiantamento a fornecedor para aquisição de estoque (i)
Outros

93.602
52.305
23.713
17.425
5.248
2.013
114.038
4.249
312.593

58.565
44.311
13.213
13.187
4.758
1.417
28.571
3.237
167.259

(i) O volume de desembolso financeiro referente a adiantamento a fornecedores cresceu de forma
diretamente proporcional ao volume de produção. O lead time de matéria prima estrangeira possui prazo
médio de recebimento de 90 dias. Os principais fornecedores estão localizados no continente asiático.
O custo dos estoques reconhecido no resultado e incluído em "Custo das vendas" totalizou no primeiro
trimestre R$ 250.851 (primeiro trimestre de 2019 - R$ 125.829).
Em 31 de março de 2020, a Companhia, baseada na melhor estimativa, não identificou itens obsoletos no
saldo de estoque.

19 de 38

260

Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A.


Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras intermediárias em 31 de março de 2020

8.

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma



Tributos a recuperar – controladora e consolidado
31/03/2020
ICMS (a)
IPI (b)
PIS (c)
COFINS (c)
REINTEGRA (d)
INSS
Outros tributos
Circulante
Não circulante

31/12/2019

65.194
14.418
3.890
17.711
2.017
1.719
292
105.241

60.836
8.802
3.286
14.985
1.946
1.719
283
91.857

47.376
57.865

35.575
56.282

(a) Os créditos de ICMS referem-se, basicamente, a créditos originados do pagamento do ICMS na

aquisição de matéria prima para a produção, em volume superior aos débitos gerados nas vendas
locais, haja vista que as vendas ao mercado externo são isentas.



A Companhia tem expectativa de recuperar referidos créditos integralmente, seja para compensar
impostos em vendas no mercado interno, seja na aquisição de ativos imobilizados, venda para
terceiros, ou até mesmo, através de pedido de ressarcimento em espécie ao Governo do Estado do
Ceará, pois os créditos não expiram.



A Companhia estima que os mesmos sejam realizados no prazo máximo de 9 (nove) anos.

(b) Os créditos de IPI referem-se, basicamente, a créditos originados do pagamento do IPI na aquisição

de matéria prima para a produção e estão sendo realizados de forma linear de acordo com a operação
da Companhia.

(c) O Crédito de PIS e COFINS é oriundo da compra de matéria prima para a Produção. Devido à

celebração de novos contratos, houve aumento na importação de matéria prima. Desta forma, a
Companhia acumulou crédito no final trimestre. Sua realização se dará no decorrer do ano corrente,
com o faturamento em mercado nacional do produto V150, com geração de débito de Pis e Cofins na
sua apuração não cumulativa.

(d) O Reintegra (Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas

Exportadoras) é um programa criado pelo governo para incentivar a exportação de produtos
manufaturados. Seu objetivo é devolver de forma parcial ou integral o resíduo tributário existente na
cadeia de produção de bens exportados.
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Impostos e contribuições sociais

Conciliação das despesas e receitas de Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social (CS) e da alíquota
efetiva vigente sobre esses impostos
Controladora

Consolidado

31/03/2020

31/03/2019

31/03/2020

31/03/2019

19.422

12.320

19.694

12.320

34%

34%

34%

34%

(6.603)

(4.189)

(6.696)

(4.189)

Lucro contábil antes do imposto de renda e da
contribuição social
Alíquota fiscal combinada
Imposto de renda e contribuição social pela
alíquota fiscal combinada
Adições permanentes:

(408)

(309)

(408

(309)

Despesas não dedutíveis

(408)

(309)

(408)

(309)

Exclusões permanentes:

124

1.018

124

1.018

Exclusões

1.018

124

1.018

124

Incentivos

3.418

2.332

3.418

2.332

(242)

203

(420)

203

(2.817)

(1.839)

(2.817)

(1.839)

14,50%

14,93%

14,50%

14,93%

Outros Ajustes:
Imposto de renda e contribuição social
(corrente) e diferido no resultado do período após
adições/exclusões*34%
Alíquota efetiva

O imposto de renda e contribuição social reconhecidos no resultado do período estão demonstrados a
seguir:
31/03/2020 31/03/2019
Corrente
Imposto de renda
Incentivo fiscal
Contribuição social

(4.532)
3.418
(1.703)
(2.817)

(3.045)
2.332
(1.126)
(1.839)


Incentivos
Conforme descrito na Nota 3.11, a Companhia goza de benefícios fiscais concedidos pela Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, de redução de 75% do imposto de renda sobre o lucro da
exploração. 
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10.Imobilizado

Custo
Imobilizado em andamento
Máquinas e equipamentos
Móveis
Hardware
Terrenos
Veículos
Edificações e benfeitorias
Instalações
Ferramentas
Aeronaves

57.690
93.947
10.140
5.086
21.789
3.285
182.990
47.222
1.630
10.790
434.570

Custo
Imobilizado em andamento
Máquinas e equipamentos
Móveis
Hardware
Terrenos
Veículos
Edificações e benfeitorias
Instalações
Ferramentas
Aeronaves

31/03/2020
Depreciação
acumulada
(17.250)
(3.113)
(2.881)
(701)
(9.991)
(18.309)
(798)
(180)
(53.222)

31/03/2020
Depreciação
acumulada

Controladora
31/12/2019
Líquido
57.692
76.697
7.028
2.205
21.789
2.585
172.999
28.913
832
10.610
381.350

Líquido
37.514
74.658
5455
1.991
21.789
1.325
169.196
30.129
839
343.625

Consolidado
31/12/2019
Líquido

Líquido

57.690
94.087
10.140
5.094
21.789
3.285
182.990
47.222
2.112
10.790

(17.258)
(3.112)
(2.881)
(700)
(9.991)
(18.309)
(842)
(180)

57.690
76.829
7.028
2.213
21.789
2.585
172.999
28.913
1.270
10.610

37.514
74.658
6.189
1.991
21.789
1.325
169.196
30.129
1.158

435.200

(53.273)

381.926

343.985
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264

22.807
(118)

(2.513)
57.692

Transferências
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Em 31 de Março de 2020

37.514

Adições
Depreciação
Baixas

10.618

(56)

3.733
6.942

Em 31 de dezembro de 2019

Em 31 de Março de 2019

Transferências

Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Depreciação
Baixas

Imobilizado em
andamento

2.272
76.697

1.480
(1.713)
-

74.658

36.892

35.901
1.973
(1.124)
(1)
143

Máquinas e
equipamentos

201
7.028

896
(251)
(1)

6.183

5.259

(98)

5.455
86
(184)

Móveis

A movimentação dos saldos do ativo imobilizado está demonstrada a seguir:

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
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11
2.205

405
(202)
-

1.991

1.582

1.686
45
(143)
(5)

Hardware

21.789

-

21.789

2.585

1.389
(129)
-

1.325

718

-

(47)

13.740

765

-

Veículos

13.740

Terrenos

Controladora

Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A.

172.999

5.020
(1.218)
-

169.197

96.644

9

97.053
6
(424)

Edificações e
benfeitorias

1
28.913

(1.217)
-

30.129

33.849

-

35.053
18
(1.222)

Instalações

28
832

42
(75)
-

839

946

2

913
100
(69)

Ferramentas

10.610

10.790
(180)
-

-

-

-

-

Aeronaves

381.350

-

42.829
(4.985)
(119)

343.625

200.250

-

194.299
9.170
(3.213)
(6)

Total

265

74.694
1.621
(1.722)
2.272
76.829

22.807
(118)
(2.513)
57.690

1.986
(1.125)
(1)
143
36.904

6.942
(56)
10.618

37.514

35.901

3.733

Máquinas e
equipamentos

896
(251)
(1)
201
7.028

6.189

86
(184)
(98)
5.259

5.455

Móveis

414
(203)
11
2.213

1.991

45
(143)
(5)
1.582

1.686

Hardware

21.789

21.789

13.740

13.740

Terrenos

Consolidado

1.389
(129)
2.585

1.325

(47)
718

765

Veículos

5.020
(1.218)
172.999

169.196

6
(424)
9
96.644

97.053

Edificações e
benfeitorias

(1.217)
1
28.913

30.129

33.849

18
(1.222)
-

35.053

Instalações

521
(118)
28
1.270

1.158

118
(69)
2
964

913

Ferramentas

-

-

-

10.790
(180)
10.610

Aeronaves

43.459
(5.038)
(119)
381.926

343.985

9.200
(3.213)
(6)
(0)
200.280

194.299

Total
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A Companhia não tem nenhum bem dado em garantia relacionado a empréstimos.

O ativo imobilizado da Companhia, após análise de fontes internas, não apresentou qualquer indício de perda, desvalorização, ou dano físico, que pudessem comprometer o seu fluxo de caixa futuro.

A depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil do ativo, e taxas que levam em consideração a vida útil estimada dos bens.

Em 31 de dezembro de
2019
Adições
Depreciação
Baixas
Transferências
Em 31 de Março de 2020

Em 31 de dezembro de
2018
Adições
Depreciação
Baixas
Transferências
Em 31 de Março de 2019

Imobilizado em
andamento

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
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11.

Fornecedores

&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR

    
No país
No exterior

63.954
42.324
106.278

70.640
45.940
116.580

63.954
43.842
107.796

70.640
45.989
116.629

O saldo a pagar no final do primeiro trimestre de 2020 refere-se principalmente à compra de matéria-prima e
materiais auxiliares a produção.
12.

Empréstimos e financiamentos

Instituição
Financeira

Moeda
original

Modalidade

Banco do Nordeste

Reais

Financiamento

Banco Votorantim

Reais

Giro

Banco Votorantim

USD

Giro

Banco BNDES

Reais

Financiamento

Banco ABC

Reais

Giro

Banco Itaú

USD

Giro

Finep

Reais

Financiamento

Banco Citi Bank

Reais

Giro

Banco Citi Bank

USD

Giro

Banco BCG

Reais

Giro

Banco do Brasil

Reais

Giro

Banco Santander

Reais

Giro

Banco Santander

Reais

Giro

Banco Fibra

Reais

Giro

Banco Safra

Reais

Giro

Controladora
Taxa de
31/03/2020 31/12/2019
juros
2,66% a.a +
92.655
112.585
IPCA
CDI + 3,5%
29.842
32.250
a.a.
CDI +
72.472
10.342
2,10%a.a *
TJLP +
23.576
25.404
5,0%
CDI + 3,5%
40.724
27.932
a.a.
CDI + 2,14
40.000
31.555
% a.a.*
7,0% a.a.
20.728
22.213
CDI + 3,5%
17.053
18.621
a.a.
CDI +
41.277
31.670
2,90% a.a*
CDI + 3,5%
12.789
13.965
a.a.
4,0% a.a.
33.612
30.422
CDI + 4,0%
19.033
19.517
a.a.
3,60% a.a
27.993
CDI + 2,5%
40.158
a.a
5,8% a.a
30.816
542.728
376.477

Circulante
Não circulante

355.028
187.700
542.728

(*) Empréstimos com SWAP
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184.650
191.827
376.477

Consolidado
31/03/2020

31/12/2019

92.655

112.585

29.842

32.250

72.472

10.342

23.576

25.404

40.724

27.932

40.000

31.555

20.728

22.213

17.053

18.621

119.970

31.670

12.789

13.965

33.612

30.422

19.033

19.517

27.993

-

40.158

-

30.816
621.421

376.477

355.028
266.393
621.421

184.650
191.827
376.477
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A seguir demonstramos a movimentação de empréstimos e financiamentos no período:
Controladora
Circulante
Saldos em 01 de dezembro de 2018
Captação de empréstimos
Juros e variação cambial
Amortização de principal
Amortização de juros
Transferência
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Captação de empréstimos
Juros e variação cambial
Amortização de principal
Amortização de juros
Saldos em 31 de março de 2020

73.022
182.497
32.947
(78.900)
(30.272)
5.356
184.650
199.510
44.909
(49.877)
(24.164)
355.028

Não
circulante
233.893
42.845
298
(79.853)
(5.356)
191.827
9.990
(4.127)
(9.990)
187.700

Total
306.915
225.342
33.245
(158.753)
(30.272)
376.477
199.510
54.899
(54.004)
(34.154)
542.728

Consolidado
Circulante
Saldos em 01 de dezembro de 2018
Captação de empréstimos
Juros e variação cambial
Amortização de principal
Amortização de juros
Transferência
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Captação de empréstimos
Juros e variação cambial
Amortização de principal
Amortização de juros
Saldos em 31 de março de 2020

73.022
182.497
32.947
(78.900)
(30.272)
5.356
184.650
199.510
44.909
(49.877)
(24.164)
355.028

Não
circulante
233.893
42.845
298
(79.853)
(5.356)
191.827
76.976
10.703
(4.128)
(8.985)
266.393

Total
305.579
225.342
34.580
(158.753)
(30.272)
376.477
276.486
55.612
(54.005)
(33.149)
621.421

A seguir demonstramos o cronograma de desembolsos financeiros:
Controladora
31/03/2020
2020
2021
2022
2023 em diante

281.878
131.822
52.930
76.098
542.728
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31/12/2019
184.562
63.375
49.436
79.104
376.477

Consolidado
31/03/2020

31/12/2019

281.878
210.515
52.930
76.098
621.421

184.562
63.375
49.436
79.104
376.477
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Garantias financeiras
A seguir demonstramos as garantias dos empréstimos e financiamentos vigentes:
31/03/2020

31/12/2019

Tipo de garantia
Aval pessoa física
Aplicações financeiras
Carta fiança

37.895
13.200
46.328
97.423

25.404
13.097
5.283
43.784

Cláusulas restritivas
A Companhia possui alguns contratos de financiamento que preveem cláusulas de vencimento antecipado
da dívida em caso de não cumprimentos de determinadas exigências contratuais. Em 31 de março de 2020
e 31 de dezembro de 2019 a Companhia cumpriu todas essas exigências.
13.
i.

Patrimônio líquido
Capital social
Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019, o capital social era de R$ 36.183 e estava composto da
seguinte forma (em unidades):


ON - Ações ordinárias nominativas

609.670.554
609.670.554

Quantidade de Ações
Nome do acionista
Alexandre Funari Negrão
Alexandre Sarnes Negrão
BV Consultoria Empresarial Eireli
Bruno Lolli
Cassio Cancela e Penna
Daniel Henrique da Costa Mello
Vitor de Araujo Santos
Gisela Sarnes Negrão Assis
Fernanda Sarnes Negrão
Marcio José Marzola
Luiz Henrique Thonon
Total
As ações são classificadas da seguinte maneira:
ON - Ações ordinárias nominativas;
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ON
463.349.621
30.483.527
18.290.117
13.717.587
13.717.587
13.717.587
13.717.587
12.193.412
12.193.412
12.193.412
6.096.706
609.670.554

% ON
76,0%
5,00%
3,00%
2,25%
2,25%
2,25%
2,25%
2,00%
2,00%
2,00%
1,00%
100%

609.670.554
609.670.554
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As ações são indivisíveis em relação à Companhia e, cada ação, ordinária ou preferencial, confere ao seu
titular o direito a um voto nas deliberações sociais.
A Companhia poderá, até o limite máximo permitido em lei, emitir ações preferenciais, com ou sem direito
a voto, em uma ou mais classes, mesmo que mais favorecidas do que as anteriormente existentes, fixandolhes as respectivas preferências e vantagens.
A emissão de ações preferenciais, com ou sem direito de voto, ou o aumento de classes existentes sem guardar
proporção com as demais espécies e classes não ensejarão aos acionistas dissidentes o direito de retirada a que
se refere o artigo 137 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.
As ações preferenciais de emissão da Companhia conferirão aos seus titulares os seguintes direitos:
(i)

As ações preferenciais nominativas de classe “D”, sem valor nominal, conversíveis em ações ordinárias e
resgatáveis, conferirão aos seus titulares prioridade principal na distribuição dos dividendos com relação
às ações preferenciais nominativas de classes “A” e “B” e às ações ordinárias nominativas de emissão da
Companhia, e em igualdade de condições com as ações preferenciais nominativas de classe “C” de emissão
da Companhia, e dividendos fixos e cumulativos, devidos e calculados sobre o preço de sua emissão,
definidos pelo equivalente a 100% (cem por cento) do Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”),
adicionado de 5,5% (cinco vírgula cinco por cento) ao ano. As ações preferenciais nominativas de classe
“D” serão resgatáveis pela Companhia, a qualquer tempo, mediante requerimento pelo acionista detentor
de tais ações, pelo valor de subscrição de tais ações, conjuntamente com eventuais dividendos fixos e
cumulativos devidos e ainda não pagos. A companhia até 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019
não emitiu ações dessa natureza.
Ademais, as ações preferenciais classe “D” serão conversíveis em ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal da Companhia; o número de ações ordinárias a serem emitidas em razão da conversão será
calculado considerando-se (i) o preço de emissão das ações preferenciais classe “D” e qualquer dividendo
fixo e cumulativo devido até a data de conversão calculado pro rata die; e (ii) o valor patrimonial das ações
da Companhia, apuradas conforme balanço patrimonial levantado com pelo menos 30 (trinta) dias de
antecedência da conversão.

ii.

Destinação dos lucros
Conforme estatuto social, os lucros apurados correspondentes a cada exercício social serão destinados da
seguinte forma: 5% (cinco por cento) do lucro líquido serão destinados para constituição da reserva legal,
limitada a 20% do capital social da Companhia; De acordo com o Estatuto Social da Companhia, os
acionistas terão direito como dividendo mínimo obrigatório 1% (um por cento) dos lucros líquidos da
Companhia na proporção de suas respectivas participações na forma de dividendo obrigatório; O saldo
remanescente do lucro líquido apurado será alocado conforme for decidido pelos acionistas em assembleia
geral, observado o disposto no artigo 24 do Estatuto.
Reserva de incentivo fiscal
É constituída anualmente a partir da parcela do lucro decorrente das subvenções para investimento
recebidas pela Companhia.


Distribuição de dividendos


No primeiro trimestre de 2020, foi aprovado pelos acionistas a distribuição de dividendos no montante de
R$ 17.055 (2019 – R$44.371), dos quais até 31 de março de 2020, o valor total havia sido pago.
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14.

Receita operacional líquida
Controladora
31.03.2020 31.03.2019
Receita bruta
Venda de produtos
Prestação de serviços
Deduções
Impostos sobre as vendas (a)
Impostos sobre serviços
Receita operacional líquida
(a)

15.

295.688
2.559
298.247

152.467
1.589
154.056

295.688
10.812
306.500

152.467
2.387
154.854

(17.272)
(288)
(17.560)

(2.672)
(151)
(2.824)

(17.272)
(304)
(17.576)

(2.672)
(151)
(2.824)

280.687

151.232

288.924

152.031

A tributação sobre vendas está sendo demonstrada no item 3.10 das políticas contábeis.

Custos dos produtos vendidos
Controladora
31.03.2020 31.03.2019
Custo de materiais
Pessoal
Depreciação e amortização
Utilidades
Serviços prestados
Aluguéis
Outros

16.

Consolidado
31.03.2020
31.03.2019

(182.164)
(49.373)
(4.372)
(7.609)
(3.681)
(1.480)
(2.172)
(250.851)

(88.837)
(25.121)
(2.871)
(3.819)
(2.950)
(922)
(1.309)
(125.829)

Consolidado
31.03.2020
31.03.2019
(182.351)
(54.299)
(4.390)
(7.638)
(3.693)
(1.480)
(2.689)
(256.540)

(88.866)
(25.680)
(2.871)
(3.827)
(2.950)
(922)
(1.392)
(126.509)

Despesas gerais e administrativas
Controladora
31.03.2020 31.03.2019
Pessoal
Serviços prestados
Depreciação e amortização
Despesas com viagem
Aluguéis
Utilidades
Outros

(8.379)
(2.092)
(491)
(1.761)
(130)
(495)
(655)
(14.003)
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(5.635)
(917)
(229)
(1.318)
(71)
(259)
(239)
(8.668)

Consolidado
31.03.2020
31.03.2019
(9.461)
(2.226)
(491)
(1.761)
(221)
(495)
(682)
(15.337)

(5.873)
(1.024)
(229)
(1.318)
(96)
(259)
(249)
(9.049)

Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A.


Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras intermediárias em 31 de março de 2020
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma



17.

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas – controladora e consolidado
31.03.2020
Outras Receitas (i)
Despesas com garantia
Doações (ii)
Outras Despesas Operacionais

31.03.2019

12.585
(96)
(221)
(137)

3.375
(260)
(4)

12.132

3.111

(i) Receita proveniente de início de contrato de desenvolvimento de projetos (Ramp-up Fee).
(ii) Doações Lei Rouanet/FCAD/IDOSO/ESPORTE.
18.

Resultado financeiro
Controladora
31.03.2020
31.03.2019
Despesas financeiras
Instrumentos financeiros derivativos
Variação cambial passiva
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Outros
Receitas financeiras
Instrumentos financeiros derivativos
Variação cambial ativa
Rendimento de aplicações financeiras
Outros
Resultado financeiro

19.
19.1

Consolidado
31.03.2020
31.03.2019

(25.177)
(12.185)
(10.222)
(640)
(48.224)

(8.507)
(3.226)
(8.807)
(68)
(20.608)

(25.177)
(12.185)
(10.907)
(652)
(48.921)

(8.507)
(3.226)
(8.807)
(69)
(20.609)

25.176
10.493
291
2.878
38.838

8.507
3.562
922
442
13.433

25.176
10.493
1.064
2.878
39.611

8.507
3.562
922
442
13.433

(9.386)

(7.175)

(9.310)

(7.176)

Instrumentos financeiros, objetivos e políticas para gestão de risco financeiro
Instrumentos financeiros
A seguir demonstramos a classificação dos instrumentos financeiros por categoria:
Controladora
31/03/2020 31/12/2019

Mensurados ao custo amortizado
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Outras contas a receber
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Mensurados ao valor justo por meio do resultado
Instrumentos financeiros derivativos
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Consolidado
31/03/2020 31/12/2019

13.200
13.160
122.673
43.794
106.278
542.728

13.097
63.607
95.614
18.418
116.580
376.477

13.200
13.160
122.673
44.454
106.278
542.728

13.097
63.607
95.614
18.673
116.580
376.477

40.089

1.093

40.089

1.093
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Mensuração
Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo
valor contábil, menos a perda (impairment) no caso de contas a receber, estejam próximos de seus valores
justos.
A tabela abaixo classifica os ativos e passivos contabilizados ao valor justo de acordo com o método de
avaliação. Os diferentes níveis foram definidos como segue:
.

Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.

.

Nível 2 - informações, além dos preços cotados incluídas no nível 1, que são observáveis pelo mercado
para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados
dos preços).

.

Nível 3 - informações para os ativos ou passivos que não são baseadas em dados observáveis pelo
mercado (ou seja, premissas não observáveis).

O processo de mensuração do valor justo dos instrumentos financeiros da Companhia está classificado
como Nível 1. Apenas os instrumentos financeiros derivativos classificam-se no Nível 2, cujo saldo em 31
de março de 2020 de R$ 40.089 (31 de dezembro de 2019, R$ 1.093) e cujos vencimentos são de curto
prazo. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Companhia não identificou diferenças significativas entre os
valores de mercado dos instrumentos financeiros e os valores apresentados nas demonstrações
financeiras.
19.2

Fatores de risco financeiro
A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:
x

Risco de crédito;

x

Risco de liquidez; e

x

Risco de mercado.

Essa nota apresenta informações sobre a exposição a cada um dos riscos supramencionados e os objetivos
da Companhia.
A gestão de risco é realizada pela diretoria financeira da Companhia, segundo as políticas aprovadas pelo
Conselho de Administração. A diretoria financeira identifica, avalia e protege a Companhia contra
eventuais riscos financeiros em cooperação com as unidades operacionais da Companhia.
Riscos de crédito
Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer perdas decorrentes de inadimplência de suas
contrapartes. Para mitigar esses riscos, a Companhia adota como prática a análise das situações financeira
e patrimonial de suas contrapartes, assim como a definição de limites de crédito e acompanhamento
permanente dos saldos a receber com cada cliente.
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Riscos de liquidez
As principais fontes de recursos financeiros utilizados pela Companhia são advindas de empréstimos
tomados com instituições financeiras com vencimento de longo prazo e realização da venda de seus
produtos.
As principais necessidades de recursos financeiros da Companhia advêm da necessidade do pagamento de
matéria-prima para produção, das despesas operacionais, despesas com salários e outros desembolsos
operacionais.
O cronograma de pagamento das parcelas de longo prazo dos empréstimos e financiamentos está
apresentado na Nota 12.
Risco de mercado
Risco cambial
Os resultados da Companhia estão suscetíveis a variações significativas em função dos efeitos da
volatilidade da taxa de câmbio sobre os passivos atrelados a moedas estrangeiras, principalmente do dólar
norte-americano, decorrentes dos empréstimos tomados nos exercícios de 2020 e 2019.
A Companhia avalia a contratação de operações swap para mitigar esses riscos. Além disso, se utiliza de
seu volume de exportações para equilibrar essa balança de entrada e saída de cambiais, tendo assim uma
proteçãonatural estabelecida.
A Administração optou no exercício findo em 31 de março de 2020 pela contratação de swap cambial e
NDF’s com o objetivo de mitigar o efeito da variação cambial sobre a dívida consolidada que soma USD 44
milhões de Dólares dos Estados Unidos; Itaú (USD 6,6 milhões), Citi Bank (USD 22 milhões) e Votorantim
(USD 13 milhões).
Tal instrumento a valor de mercado em 31 de março de 2020 é R$ 39.277.228 (R$ 1.092.757 em 31 de
dezembro de 2019) e tem vencimento na mesma data dos referidos financiamentos.
A seguir demonstramos a exposição cambial da Companhia:
31/03/2020 31/03/2019
(US$)
(US$)

Saldos indexados em dólares
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores no exterior
Contratos de swap
Posição líquida

42.966
6.440
(44.711)
$4.695

18.210
3.047
(19.183)
$2.074

Análise de sensibilidade

Análise de sensibilidade tem como objetivo mensurar o impacto às mudanças das variáveis de mercado
sobre cada instrumento financeiro representativo. Não obstante, a liquidação das transações envolvendo
essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados devido à subjetividade contida no
processo utilizado na preparação dessas análises. As informações demonstradas no quadro mensuram
contextualmente o impacto nos resultados da Companhia e das controladas em função da variação de cada
risco destacado até a data de vencimento destas operações.
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São apresentados o cenário provável (cenário base) e mais dois cenários, nos termos determinados pela
Instrução CVM nº 475/08, representando a deterioração da variável de risco em 25% (possível) e 50%
(remoto). O cenário provável foi definido por meio de premissas disponíveis no mercado (B3 e Bloomberg).
31.03.2020
Fator
de
Risco
USD

Posição Ativa
Posição
Passiva
USD
Exposição líquida a
Perda

Taxa
média
a.a.
5,1594

Valores
expostos
230.684

5,1594 (254.907)

Cenário Provável
Taxa
Efeito no
média
resultado
a.a
4,2000 (42.896)

Cenário Possível 25%
Taxa
Efeito no
média
resultado
a.a
5,2500
4.051

Cenário Remoto 50%
Taxa
Efeito no
média
resultado
a.a
6,3000 50.998

4,2000

5,2500

6,3000 (56.353)

(24.223)

31.03.2019

47.400
4.504

Cenário Provável
Taxa
Efeito no
média
resultado
a.a

(4.476)
(425)

Cenário Possível 25%
Taxa
Efeito no
média
resultado
a.a

(5.355)
Cenário Remoto 50%
Taxa
Efeito no
média
resultado
a.a

Fator de
Risco

Taxa
média
a.a.

Valores
expostos

Posição Ativa

USD

3,90

74.750

3,80

(1.855)

4,75

16.369

5,70

34.593

Posição Passiva

USD

3,90

(82.832)

3,80

2.056

4,75

(18.139)

5,70

(38.333)

Exposição líquida a Perda

(8.082)

201

(1.770)

(3.740)

Riscos da taxa de juros
A Companhia está exposta, principalmente, às variações nas taxas de juros CDI nas aplicações financeiras
e nos empréstimos e financiamentos. Em 31 março de 2020 e 2019, os ativos e passivos financeiros tem os
seguintes valores:
31/03/2020
Taxa variável – CDI
Ativos financeiros
Passivos financeiros

25.979
(315.071)
(289.092)

31/03/2019
79.713
(131.935)
(52.222)

Análise de sensibilidade à taxa de juros



Análise de sensibilidade tem como objetivo mensurar o impacto às mudanças das variáveis de mercado
sobre cada instrumento financeiro representativo. Não obstante, a liquidação das transações envolvendo
essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados devido à subjetividade contida no
processo utilizado na preparação dessas análises. São apresentados o cenário provável (cenário base) e
mais dois cenários, nos termos determinados pela Instrução CVM nº 475/08, representando a
deterioração da variável de risco em 25% (possível) e 50% (remoto). O cenário provável foi definido por
meio de premissas disponíveis no mercado (B3 e publicações BC Focus).
A tabela abaixo demonstra a sensibilidade a eventuais mudanças no patamar, indicando a deterioração na
situação financeira da Companhia mediante o incremento nas taxas de juros, sobre a parcela de
empréstimos e financiamentos afetada abaixo:
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31.03.2020
Fator de
Risco
Posição
Ativa
CDI
Posição
Passiva
CDI
Exposição líquida a
Perda

Cenário Provável

Cenário Possível

Cenário Remoto

Taxa
Efeito no
média
resultado
a.a

Taxa
Efeito no
média
resultado
a.a

Taxa
Efeito no
média
resultado
a.a
6,23%

Taxa
média
a.a.

Valores
expostos

4,15%

25.979

4,15%

0

5,19%

6.495

4,15%

(315.071)

4,15%

0

5,19%

(78.768)

6,23% (157.536)

(72.273)

(144.546)

(289.092)

-

12.990

Gestão de capital
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de
continuidade da Companhia e de sua controlada para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras
partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.
Para manter ou ajustar a estrutura de capital da Companhia, a administração pode, ou propõe, nos casos
em que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos
acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de
endividamento.
Condizente com outras companhias do setor, a Companhia monitora o capital com base no índice de
alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida expressa como percentual do capital
total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto
e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial consolidado), subtraído do montante de
caixa e equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme
demonstrado no balanço patrimonial consolidado, com a dívida líquida.
Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 podem ser assim sumariados:
Consolidado
31/03/2020

31/12/2019

Total dos empréstimos (Nota 12)
(-) Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)
(-) Ativos financeiros (Nota 5)
Dívida líquida

621.421
(13.160)
(13.200)
595.061

376.477
(65.702)
(13.097)
297.678

Total do patrimônio líquido – Nota 13

191.550

174.210

786.611

471.888

76%

63%

Índice de alavancagem financeira - %

O capital não é administrado ao nível da Controladora, somente ao nível consolidado.
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21.

Provisão para contingências
A Companhia é parte em ações judiciais e processos trabalhistas, decorrentes do curso normal das
operações. Periodicamente, a Administração avalia os riscos contingentes, tendo como base fundamentos
jurídicos e econômicos, com o objetivo de classificá-los, segundo suas chances de ocorrências e de
exigibilidade, como prováveis, possíveis ou remotas, levando em consideração, conforme o caso, as
análises dos assessores jurídicos que patrocinam as causas da Companhia.
Em 31 de março de 2020, os processos avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco possível
são de R$ 2.132 (31 de dezembro de 2019, R$ 3.673), não provisionados, referentes a causas de naturezas
administrativa e trabalhista. Não há causas com risco provável de perda.

22.

Partes Relacionadas
A Companhia mantém transações e saldos com partes relacionadas, das quais destacamos:
A Companhia mantém transações e saldos com partes relacionadas, das quais destacamos:



 
Ativo circulante

Controladora



Operação

Direito com Partes Relacionadas (i)

Mútuo

Direito com Partes Relacionadas (ii)

Mútuo

31/03/2020
-

Total

(i)
(ii)

-

Controladora

31/12/2019

31/03/2020

31/12/2019
1.408

1.408

-

2.768

-

-

4.176

-

1.408

Mútuo entre Partes Relacionadas conforme contratos assinados em 2017.
Mútuo entre a empresa Coligada EUA conforme contrato assinado. O saldo de R$ 2.768 foi
recebido das partes no primeiro trimestre de 2020.



 
Passivo

Controladora



Operação

Consolidado

31/03/2020

31/12/2019

31/03/2020

31/12/2019

43.853

-

-

-

Circulante

Mútuo Aeris LLC (i)

Mútuo

Não circulante

Mútuo Aeris LLC (i)

Mútuo

Total

(i)

31.186

-

-

-

75.039

-

-

-

Mútuo entre a empresa controlada conforme contrato assinado em janeiro de 2020, com limite de valor
estimado em até USD $15 milhões e previsão de quitação em 2021.

Remuneração do pessoal Chave da Administração
O pessoal-chave da Administração inclui a Diretoria e Conselho de Administração. A remuneração paga ou
a pagar ao pessoal-chave da administração, por seus serviços prestados, está apresentada a seguir:

Salários e outros Benefícios de Curto Prazo, a Administração
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23.

Investimento em controlada
O investimento, iniciado no exercício de 2018, se refere a expansão da operação de prestação de serviços
de manutenção de pás nos Estados Unidos, com a controlada direta Aeris Service LLC EUA, na qual a
Companhia possui 100% de participação e cuja operação ainda está em fase inicial, sem apuração de
resultados operacionais positivos, e ainda necessitando de investimentos dos acionistas, mas já é
referência local de prestação de serviços no seu segmento.

Investimento em controlada

31.03.2020
4.290

31.12.2019
2.537

4.290

2.537

Total
Movimentação do investimento

A Companhia possui investimento em controlada, cujas movimentações estão descritas a seguir:

Saldo inicial 1º de janeiro

31.03.2020

31.12.2019

2.537

1.798

1.018

(1.368)

Aporte de capital na controlada (a)

2.107

Equivalência patrimonial
Ajustes acumulados de conversão

735

Saldo final

4.290

2.537

(a) A Companhia efetuou em sua controlada 2 aportes em 2019 para dar seguimento no projeto de serviços
de manutenção de parques eólicos em The Woodlands – Texas.
Demonstrações da controlada
O quadro abaixo apresenta um resumo das demonstrações financeiras da controlada em 31 de março de
2020 e 31 de dezembro de 2019:

24.

Ano

Participação %

Ativo

Passivo

Patrimônio
líquido

(Lucro/Prejuízo
do exercício)

31/03/2020
31/12/2019

100
100

84.828
66.114

84.828
66.114

4.290
2.537

1.018
(1.368)

Informações sobre Segmento de Negócios
A determinação dos segmentos operacionais da Companhia é baseada em sua estrutura de Governança
Corporativa que divide o negócio em: Produção de Pás para aerogeradores e Serviço de Manutenção de
Pás para aerogeradores. No entanto, o segmento de serviços de manutenção ainda não tem
representatividade relevante no contexto de Negócios da Companhia, em 31 de março de 2020, esse tipo
de operação representava apenas 1% do seu faturamento líquido.
Nesse contexto, todas as decisões são tomadas com base em relatórios consolidados e que as decisões
relativas a planejamento estratégico, financeiro, compras, investimentos e aplicação de recursos são
tomadas em bases consolidadas.
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25.

Cobertura de seguros (não revisado)
A determinação dos segmentos operacionais da Companhia é baseada em sua estrutura de Governança
Corporativa que divide o negócio em: Produção de Pás para aerogeradores e Serviço de Manutenção de
Pás para aerogeradores. No entanto, o segmento de serviços de manutenção ainda não tem
representatividade relevante no contexto de Negócios da Companhia. Em 31 de março de 2020, esse tipo
de operação representava apenas 1% do seu faturamento líquido.
Em 31 de março de 2020, a Companhia possuía as seguintes principais apólices de seguro com terceiros:
Seguros
Empresarial
Responsabilidade civil

Cobertura
230.000
40.000

O escopo do trabalho de nossos auditores independentes não inclui emissão de conclusão sobre a
suficiência da cobertura, a qual foi determinada pela Administração da Companhia.
26.

Lucro por ação

(a)

Básico e diluído
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da
Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação durante o exercício. O
lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações ordinárias
em circulação, para presumir a conversão de todas as ações ordinárias potenciais com efeitos diluidores, o
que não tem diferenças em 31 de março de 2020, uma vez que a Companhia possui apenas uma categoria
de ações.
31.03.2020
Lucro atribuível aos acionistas da Companhia
Quantidade média ponderada de ações ordinárias em
circulação (milhares)
Lucro básico e diluído por ação - R$

27.

31.03.2019

16.605

10.481

609.671

609.671

0,0272

0,0172

Eventos subsequentes
Expansão de planta fabril
A Companhia adquiriu, em julho de 2020, um terreno e algumas estruturas de galpões para expansão da
fabricação de pás eólicas. O referido ativo possui características semelhantes ao da Companhia, por atender
anteriormente o mesmo segmento e está localizado no complexo industrial do Pecém.
Novo contrato de venda
Em julho de 2020, foi assinado um novo contrato com a WEG S.A., uma das maiores fabricantes de
produtos elétricos do mundo. Em seu segundo contrato, a WEG contará com pás da nova geração de 72
metros (*) com potência nominal de 4.2MW(*) por turbina.
(*) Informação não revisada pelos auditores independentes.
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ANEXO VIII INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
REVISADAS, DA COMPANHIA REFERENTES AO PERÍODO DE SEIS MESES
FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020
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Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A.

Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras intermediárias em 30 de junho de 2020
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1.



Contexto operacional
A Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. é uma sociedade anônima de
capital fechado constituída no país em agosto de 2010. Sua sede fica localizada na Rodovia CE 155, Km 02 Complexo Industrial e Portuário do Pecém, em Caucaia – CE com localização estratégica. A Construção da
fábrica nessa região foi motivada pela redução dos custos logísticos, uma vez que cerca de 70% do potencial
eólico brasileiro está há menos de 500 km da fábrica, e também pela proximidade com o Porto do Pecém,
utilizado tanto para exportação de pás quanto para recebimento de insumos via importação ou cabotagem. A
Companhia tem como objeto social a exploração de negócio de construção e comercialização de pás de rotores
para turbinas na geração eólica de energia elétrica, a prestação de serviços relacionados a seu objeto social a
terceiros, bem como a participação em outras sociedades como acionista ou quotista.
Os controladores finais da Companhia estão relacionados na Nota 13.
Complementando a oferta de pás para aerogeradores, a Companhia expandiu sua operação de prestação de
serviços com a Aeris Service LLC EUA. Contando com corpo especializado de operação e engenharia, a
empresta fornece serviços de manutenção de pás nos Estados Unidos e tem trabalhos em outros mercados,
como na Argentina e México.
O suporte financeiro do segundo trimestre de 2020 foi realizado com recursos dos acionistas e de terceiros.
Os recursos dos acionistas foram realizados através do aporte de capital. Os recursos de terceiros foram
realizados através de financiamentos de longo prazo, a destacar a operação de financiamento com o BNDES.



A administração da Companhia autorizou a emissão das presentes demonstrações financeiras intermediárias
em 24 de agosto de 2020, nas quais consideram os eventos subsequentes ocorridos até esta data, que
pudessem ter efeito sobre estas demonstrações financeiras intermediárias, quando requeridos.
Pandemia COVID -19
Ao final do exercício de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) reportou globalmente casos limitados
de contaminação por vírus até então desconhecido. Posteriormente, em janeiro de 2020, o vírus (COVID-19)
foi identificado e constatou-se a ocorrência de transmissão entre humanos. Em meados de março de 2020, a
OMS declarou alerta de pandemia do novo coronavírus, afetando a rotina da população e da atividade
econômica global.
A Companhia vem monitorando os desdobramentos desse surto no país com o objetivo de preservar a
segurança de seus colaboradores, manter a produção e entrega dos seus compromissos contratuais com clientes
e mapear os reflexos dessa pandemia em seus negócios. Nesse sentido a Companhia tomou as seguintes ações
desde o início da pandemia.
Principais ações:
x
x
x
x

Todas as viagens internacionais estão suspensas;
Todas as viagens nacionais de avião estão suspensas;
Devem ser priorizadas reuniões por vídeo chamada ou telefone. Só devem ser realizadas de forma
presencial reuniões indispensáveis para o andamento da operação. Nesses casos, limitar ao máximo o
número de participantes priorizando a distância de 2 metros entre os presentes no ambiente;
Todas as salas de reuniões devem permanecer com as janelas e ou portas abertas;
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x
x

Reuniões presenciais devem ocorrer com um espaçamento mínimo de 01 cadeira entre os
participantes e não deve ultrapassar 15 pessoas na sala;
Serão mantidos, somente treinamentos obrigatórios que atenderá um novo formato de quantidade e
distribuição nas salas, obedecendo a distância mínima de 02 metros entre os participantes. Deve-se
seguir a convocação enviada pela área de Gente.

A Companhia entende que o seu balanço patrimonial, o resultado de suas operações, seus fluxos de caixa e
valores adicionados não devem ser afetados de forma significativa durante o exercício de 2020.além disso, a
administração ratifica que, até a presente data, não observou impactos significativos decorrentes da COVID-19
nas suas operações que resultassem em mudanças nas suas estimativas contábeis adotadas.
2.

Base de preparação

2.1

Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras intermediárias foram preparadas conforme CPC 21 – Demonstração
intermediária e também de acordo com o IAS 34 – Interim Financial Reporting, emitida pelo International
Accounting Standards Board (IASB), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das
demonstrações contábeis intermediárias, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela
administração na sua gestão.
As demonstrações financeiras intermediárias foram preparadas considerando o custo histórico como base de
valor, exceto quando de outra forma indicado, no caso de determinados ativos e passivos financeiros
(inclusive instrumentos derivativos).

D

'HPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLV
As demonstrações financeiras individuais da Controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis
adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Elas também estão em
conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting
Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)). Essas demonstrações
individuais são divulgadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas.

E

'HPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV
As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as
práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e conforme as normas internacionais de relatório financeiro
(International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards
Board (IASB)).

2.2

Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações financeiras são apresentadas com valores em Reais, que é a moeda funcional da
Companhia. Em todas as demonstrações financeiras apresentadas em Reais, os valores foram arredondados
para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.
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i.



Operações no exterior
Os valores de ativos e passivos da controlada no exterior são convertidos para reais pela taxa de câmbio da
data do balanço, e as correspondentes demonstrações do resultado são convertidas pela taxa de câmbio da
data das transações. As diferenças cambiais resultantes da referida conversão são contabilizadas
separadamente no patrimônio líquido. No momento da venda de uma controlada no exterior, o valor
diferido acumulado reconhecido no patrimônio líquido, referente a essa controlada, é reconhecido na
demonstração do resultado.

2.3

Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativos
A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com os CPCs e IFRSs requer o uso de
certas estimativas contábeis críticas, e também o exercício de julgamento por parte da Administração da
Companhia e sua controlada no processo de aplicação das políticas contábeis. Dessa forma, os resultados
efetivos podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são continuamente revistas, e tais revisões são reconhecidas nos períodos em que
são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.
Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas críticas estão descritas na Nota 3.16.

2.4

Demonstração do valor adicionado
A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, é requerida pela
legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a companhias
abertas. A DVA foi preparada de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 "Demonstração do Valor Adicionado". As IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração.
Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração está apresentada como informação suplementar, sem
prejuízo do conjunto das demonstrações contábeis.

3.

Principais políticas contábeis
As políticas contábeis significativas adotadas pela Companhia estão descritas nas notas explicativas
específicas, relacionadas aos itens apresentados. Aquelas aplicáveis, de modo geral, em diferentes aspectos
das demonstrações financeiras, são descritas a seguir.
Importa ressaltar que tais políticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente em todos os
períodos apresentados nessas demonstrações financeiras.

3.1

Transações em moeda estrangeira
As transações em moeda estrangeira são inicialmente registradas à taxa de câmbio da moeda funcional em
vigor na data da transação.
Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos à taxa de câmbio da
moeda funcional em vigor na data do balanço.
Todas as diferenças são registradas na demonstração do resultado. Itens não monetários mensurados com
base no custo histórico em moeda estrangeira são convertidos utilizando a taxa de câmbio em vigor nas
datas das transações iniciais. Itens não monetários mensurados ao valor justo em moeda estrangeira são
convertidos utilizando as taxas de câmbio em vigor na data em que o valor justo foi determinado.
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3.2

Instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a Companhia se torna
parte das disposições contratuais dos instrumentos financeiros. Quando reconhecidos, são inicialmente
registrados ao seu valor justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua
aquisição ou emissão, exceto no caso de ativos e passivos financeiros classificados na categoria ao valor
justo por meio do resultado, onde tais custos são diretamente lançados no resultado do exercício.
Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Companhia são: caixa e equivalentes de caixa,
aplicações financeiras e contas a receber de clientes.
A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias de mensuração:

i.

.

Mensurados ao custo amortizado.

.

Valor justo por meio do resultado

Mensurados ao custo amortizado
Os ativos, que são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais quando tais fluxos de caixa
representam apenas pagamentos do principal e de juros, são mensurados ao custo amortizado. As receitas
com juros provenientes desses ativos financeiros são registradas em receitas financeiras usando o método
da taxa efetiva de juros. Quaisquer ganhos ou perdas devido à baixa do ativo são reconhecidos diretamente
no resultado e apresentados em outros ganhos/(perdas) juntamente com os ganhos e perdas cambiais. As
perdas por impairment são apresentadas em uma conta separada na demonstração do resultado.

ii.

Mensurados ao valor justo por meio do resultado
Para ativos financeiros mensurados ao valor justo, os ganhos e perdas serão registrados no resultado. Para
investimentos em instrumentos de dívida, isso dependerá do modelo do negócio no qual o investimento é
mantido.
A classificação depende do modelo de negócio da Companhia para gestão dos ativos financeiros e os
termos contratuais dos fluxos de caixa.
Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos, com swap cambial e NDF’s para fornecer proteção
contra o risco de variação das taxas de câmbio. Os instrumentos financeiros derivativos para proteão da
Companhia são reconhecidos ao valor justo.

3.3

Caixa e equivalentes de caixa
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e
não para investimento ou outros fins. A Companhia considera equivalentes de caixa, uma aplicação
financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um
insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como
equivalente de caixa, quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da
data da contratação.
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3.4



Contas a receber de clientes

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de produtos e serviços no
decurso normal das atividades da Companhia, são reconhecidas ao valor faturado, ajustado pela provisão ao
seu valor realizável, se necessário.
A Companhia avalia, em base prospectiva, as perdas esperadas de crédito associadas aos títulos de dívida
registrados ao custo amortizado. A metodologia de impairment aplicada depende de ter havido ou não um
aumento significativo no risco de crédito.
A Companhia reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil, a partir do reconhecimento inicial dos
recebíveis.
3.5

Estoques
Os estoques são ativos mantidos para venda no curso normal dos negócios, em processo de produção para
venda ou na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de
produção ou na prestação de serviços.
São mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O valor de custo do estoque inclui
todos os custos de aquisição, que compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros
tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros
diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais,
abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição e custo
de transformação que incluem os custos diretamente relacionados com as unidades produzidas, como mãode-obra direta, alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos e variáveis, que sejam incorridos
para transformar os materiais em produtos acabados.
Os custos de produção fixos são aqueles que permanecem relativamente constantes independentemente do
volume de produção, tais como a depreciação e a manutenção de edifícios e instalações fabris, máquinas e
equipamentos e os custos de administração da fábrica.
Os custos indiretos de produção variáveis são aqueles que variam diretamente, ou quase diretamente, com o
volume de produção, tais como materiais indiretos e certos tipos de mão-de-obra indireta.
As provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consideradas
necessárias pela Administração.

3.6

Imobilizado
São apresentados ao custo líquido de depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor
recuperável, se for o caso. O referido custo inclui o custo de reposição de parte do imobilizado, custos de
empréstimo de projetos de construção de longo prazo e os custos referentes aos períodos de teste dos ativos
quando os critérios de reconhecimento forem satisfeitos. Quando partes significativas do ativo imobilizado são
substituídas, a Companhia reconhece essas partes como ativo individual com vida útil e depreciação específica.
Da mesma forma, quando uma inspeção relevante for feita, o seu custo é reconhecido no valor contábil do
imobilizado, se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos. Todos os demais custos de reparos e
manutenção são reconhecidos na demonstração do resultado quando incorridos.
A depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil do ativo, as taxas que levam em
consideração a vida útil estimada dos bens as quais estão demonstradas a seguir:
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Taxas anuais
de depreciação
%
Máquinas e equipamentos
Móveis
Hardware
Veículos
Edificações e benfeitorias
Instalações
Ferramentas
Aeronave

6.15%
10%
20%
20%
1,67%
10%
15%
5%

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for
esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como
sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração
do resultado no exercício em que o ativo for baixado.
O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada
exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.
3.7

Investimento em controlada
Os investimentos em controladas na controladora são contabilizados pelo método de equivalência
patrimonial e são, inicialmente, reconhecidos pelo seu valor de custo.

3.8

Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos
incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer
diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida
na demonstração do resultado durante o período em que os financiamentos estejam em aberto, utilizando
o método da taxa efetiva de juros.
Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia
tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por período superior a 12 meses, após a
data do balanço.
Os custos de empréstimos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou
produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo
substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do
ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que
tais custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como
despesa no período em que são incorridos.

3.9

Reconhecimento de receita
A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a
Companhia e quando possa ser mensurada de forma confiável. Isso ocorre mediante aceite final do cliente
no produto, de acordo com as condições contratuais estabelecidas. A receita é mensurada com base no
valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre
vendas.
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A partir de 1o de janeiro de 2018, a Companhia adotou o IFRS 15/CPC 47 - "Receita de Contratos com
Clientes", essa nova norma trouxe os princípios que uma entidade deve aplicar para determinar a
mensuração da receita e quando ela é reconhecida. Essa norma baseia-se no princípio de que a receita é
reconhecida quando o controle de um bem ou serviço é transferido a um cliente, assim, o princípio de
controle substituiu o princípio de riscos e benefícios. A receita compreende o valor justo da
contraprestação recebida ou a receber pela venda de produtos ou prestação de serviços no curso normal
das atividades. A receita é apresentada líquida de descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre
vendas.
Custos diretamente relacionados aos contratos, que geram recursos usados no cumprimento do contrato e
espera-se que sejam recuperados, são capitalizados como custos para cumprir um contrato a partir da
adoção do IFRS 15/CPC 47, sendo incluídos nos ativos de contratos.
A Companhia reconhece a receita quando o “controle” de uma determinada operação é transferido ao
cliente. A Companhia avalia as transações de receita de acordo com os critérios específicos para
determinar se está atuando como agente ou principal e, ao final, concluiu que está atuando como principal
em todos os seus contratos de receita. Os critérios específicos, a seguir, devem também ser satisfeitos
antes de haver reconhecimento de receita:
Venda de produtos
A receita operacional da venda de bens no curso normal das atividades é medida pelo valor justo da
contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida quando a obrigação de
performance é cumprida pela Companhia e o produto encontra-se com todos os aspectos técnicos
aprovados pelo cliente (aceite formal), para fins de transfencia de controle.
Prestação de serviços
Criada para atender às demandas dos clientes, a Aeris possui uma divisão especializada (Aeris Service),
que se utiliza do conhecimento e infraestrutura na fabricação de pás, para oferecer ao mercado de O&M de
aerogeradores, um serviço diferenciado.
Em 2018, a Aeris internacionalizou sua área de serviços investindo na AERIS LLC, localizada em
Delaware-Texas-EUA com 100% de capital brasileiro. A empresa de serviços está em amplo crescimento
com várias manutenções nos parques eólicos dos EUA.
Outras receitas
Os valores registrados como “Outras receitas” se referem, essencialmente, ao reconhecimento de baixa de
adiantamento referente a honorários sobre contratos de clientes.
3.10

Tributos
Imposto de renda e contribuição social - correntes
Ativos e passivos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são mensurados ao valor
recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. As alíquotas e as leis tributárias usadas para
calcular o montante dos tributos, são aquelas que estão em vigor ou substancialmente em vigor na data do
balanço. Os tributos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto para os casos
em que estiverem diretamente relacionados a itens registrados diretamente no patrimônio líquido ou na
reserva de ajustes de avaliação patrimonial, reconhecidos líquidos desses efeitos fiscais.
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A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social. O imposto de renda é
calculado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que
excederem R$ 240 no período de 12 meses, e a contribuição social é calculada pela alíquota de 9% sobre o
lucro tributável. Reconhecidos pelo regime de competência, portanto, quando aplicável, as inclusões ao
lucro contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente
não tributáveis, para apuração do lucro tributável corrente geram créditos ou débitos tributários diferidos.
Imposto de renda e contribuição social – diferidos
O encargo de Imposto de Renda e a Contribuição Social corrente e diferido é calculado com base nas leis
tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. A administração avalia,
periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas apurações de impostos sobre a renda com
relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações; e estabelece
provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais.
O Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo
sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e
seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. Entretanto, o Imposto de Renda e a Contribuição
Social diferidos não são contabilizados se resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em
uma operação que não seja uma combinação de negócios, a qual, na época da transação, não afeta o
resultado contábil, nem o lucro tributável (prejuízo fiscal).
O Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da
probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias
possam ser usadas.
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há o
direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral
relacionado com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal. Dessa forma, impostos diferidos
ativos e passivos em diferentes entidades ou em diferentes países, em geral são apresentados em separado,
e não pelo líquido.
Tributos sobre compras:
Compras, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos tributos sobre compras, exceto:
x

Quando os tributos incorridos na compra de bens ou serviços não for recuperável junto às
autoridades fiscais, hipótese em que o tributo sobre compras é reconhecido como parte do custo de
aquisição do ativo ou do item de despesa, conforme o caso.

Tributos sobre vendas:
x

O valor líquido dos tributos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído como componente dos
valores a recuperar ou a pagar no balanço patrimonial.

Descrição
PIS
COFINS
ICMS
IPI
ISS

Alíquotas
1,65%
7,60%
Isento
0%
2%
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O imposto ICMS sobre a venda da Pá através do NCM 8503.00.90 tem isenção pelo Convênio Confaz
101/97.
O acúmulo de créditos tributários na Companhia decorre de saídas incentivadas nas vendas para o
mercado externo e de saídas isentas no mercado interno.
Os tributos (PIS e COFINS) são apresentados como deduções de vendas na demonstração do resultado e
os créditos decorrentes da não cumulatividade do PIS/COFINS são deduzidos do custo dos produtos
vendidos na demonstração do resultado.
O imposto IPI sobre a venda da Pás tem alíquota 0% de acordo com seu NCM 8503.00.90 na tabela TIPI.
As exportações são isentas dos tributos (PIS e COFINS) e não sofrem incidência dos impostos IPI e ICMS.
3.11

Subvenções e assistências governamentais
Subvenções governamentais são reconhecidas no resultado quando há segurança razoável de que a
subvenção será recebida e que as condições estabelecidas para o benefício serão cumpridas pela
Companhia. Posteriormente, são destinadas para reserva de incentivos fiscais no patrimônio líquido.
A Companhia goza de benefícios fiscais concedidos pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
- SUDENE, de redução de 75% do imposto de renda sobre o lucro da exploração, e durante a utilização dos
benefícios fica a Companhia obrigada a constituir reserva de incentivo fiscal pelo montante equivalente ao
imposto de renda não recolhido. O efeito do benefício apurado no período é UHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGRFRPR

UHFHLWDGHVXEYHQomRGHGX]LQGRRYDORUGRLPSRVWRGHUHQGDFRUUHQWHJHUDGR
A Companhia também goza do benefício fiscal concedido pelo Governo do Estado do Ceará através do
Orgão ADECE – FDI (Fundo de Desenvolvimento Industrial) com 75% do ICMS recolhido mensalmente e
100% do ICMS incidente nas importações de Matéria Prima e insumos para utilização no processo
industrial.
3.12

Provisões
Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada)
em consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para
liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. Quando a
Companhia espera que o valor de uma provisão seja reembolsado, em todo ou em parte, por exemplo, por
força de um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido como um ativo separado, mas apenas quando o
reembolso for praticamente certo.
A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer
reembolso.

3.13

Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre Lucro ICPC 22 / IFRC 23
A nova interpretação, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, esclarece como aplicar os requisitos de
reconhecimento e mensuração do CPC 32 / IAS 12 – Tributos sobre o Lucro quando os tratamentos fiscais
são incertos, em virtude de quaisquer procedimentos fiscais adotados na apuração do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) que possam ser
questionados por autoridade fiscal e, consequentemente, implicar aumento ou diminuição de ativos,
passivos fiscais correntes e diferidos.
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A Empresa deve avaliar a probabilidade de aceitação das autoridades fiscais em relação a tratamentos
fiscais de tributos sobre o lucro considerados como incertos e apresentá-los em separado, apurando
eventual contingência.
A Companhia não identificou impactos na aplicação do ICPC 22 / IFRC 23, após análises efetuadas.
3.14

Arrendamento mercantil – CPC 06 (R2) / IFRS 16
A Companhia não teve impactos em suas demonstrações financeiras pela adoção do CPC 06 (R2)/IFRS 16,
uma vez que a Companhia possui poucos contratos de leasing, todos considerados fora do escopo dessa
nova norma por se tratar de contratos de curto prazo ou de baixo valor.

3.15

Novas normas, interpretações e alterações com aplicação efetiva após 01 de janeiro de
2020
Não há normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto
significativo sobre as demonstrações financeiras intermediárias da Companhia.

3.16

Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
Julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que a Administração faça julgamentos
e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e
passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações financeiras.
No processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia, a Administração fez os seguintes
julgamentos que tem efeito mais significativo sobre os valores reconhecidos nas demonstrações
financeiras:
Estimativas e premissas
As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes
de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo de causar um ajuste
significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro são discutidas a seguir:
Perda por redução ao valor recuperável de créditos tributários
Ativos e passivos de tributos correntes referentes aos exercícios corrente e anterior são mensurados pelo
valor esperado a ser recuperado ou pago às autoridades tributárias, utilizando as alíquotas de tributos que
estejam aprovadas no fim do exercício que está sendo reportado. $&RPSDQKLDSRVVXLDF~PXORGH
FUpGLWRVWULEXWiULRVUHJLVWUDGRVQRDWLYRdecorrente de saídas incentivadas nas vendas para o mercado
externo e de saídas isentas no mercado interno.
A Administração possui planos para a realização futura dos referidos créditos de ICMS, com algumas
alternativas de realização que são consideradas atualmente: (i) compensação com outros tributos
estaduais, de acordo com a legislação tributária vigente; (ii) comercialização dos créditos com terceiros,
mediante anuência do Estado e; (iii) pedido de aprovação e ressarcimento, em espécie, dos referidos
créditos tributários, junto às autoridades fiscais.
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Vida útil do ativo imobilizado
A vida útil econômica dos bens integrantes do Ativo Imobilizado da Companhia foi estabelecida pela sua
equipe técnica interna, especificamente os profissionais responsáveis pela produção e pela manutenção
das instalações da Companhia.

Para isso, foram utilizadas as seguintes premissas:
x
x
x
x
x
3.17

Planejamento de gastos com o imobilizado: política de substituição de máquinas, defasagem
tecnológica dos bens e comparativos com a tecnologia utilizada pela concorrência, nível de
obsolescência, etc;
Obsolescência técnica ou comercial proveniente de mudanças ou melhorias na produção, ou de
mudança na demanda do mercado para o produto derivado do ativo;
Condições de uso: instalações, umidade no ambiente, calor, poeira, sujeira;
Avaliação do histórico e comparativo dos bens semelhantes, inclusive comparações com empresas do
mesmo setor;
Política de manutenção da Companhia – visando salvaguardar os ativos.

Consolidação
Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades estruturadas) nas quais o Grupo detém o
controle. As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido
para o Grupo. A consolidação é interrompida a partir da data em que o Grupo deixa de ter o controle.
Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos e passivos contingentes assumidos para a aquisição de
controladas em uma combinação de negócios são mensurados inicialmente pelos valores justos na data da
aquisição. O Grupo reconhece a participação não controladora na adquirida, tanto pelo seu valor justo
como pela parcela proporcional da participação não controlada no valor justo de ativos líquidos da
adquirida. A mensuração da participação não controladora é determinada em cada aquisição realizada.
Custos relacionados com aquisição são contabilizados no resultado do exercício conforme incorridos.
Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas do Grupo são eliminados.
Os prejuízos não realizados também são eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma
perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são alteradas, quando
necessário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pelo Grupo.

4.

Caixa e equivalentes de caixa
Controladora

30/06/2020
Recursos em caixa
Recursos em banco
Aplicações financeiras

63
4.923
134.503
139.490

31/12/2019
39
45.541
18.027
63.607

Consolidado
30/06/2020
31/12/2019
63
20.621
134.503
155.188

42
47.633
18.027
65.702

As aplicações financeiras referem-se a instrumentos financeiros de curto prazo, de alta liquidez,
classificados como custo amortizado, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de
caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
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Esses investimentos financeiros referem-se substancialmente a Certificados de Depósitos Bancários
remunerados à taxa média de 100% do CDI (100% do CDI em 2019).
5.

Ativos financeiros – controladora e consolidado

Banco do Nordeste

30/06/2020

31/12/2019

14.263
14.263

13.097
13.097

As aplicações financeiras do ativo circulante referem-se a instrumentos financeiros classificadas como
mensuradas pelo custo amortizado. Esses investimentos financeiros referem-se substancialmente a
Certificados de Depósitos Bancários remunerados à taxa média de 100% do CDI (100% do CDI em 2019).
Conforme descrito na Nota 12, essas aplicações são mantidas como garantias de alguns empréstimos, e
como são renovadas anualmente, são mantidas no ativo circulante, porém segregadas dos equivalentes de
caixa, por possuírem um prazo de realização superior a 90 dias.
6.

Contas a receber de clientes e adiantamentos de clientes
Controladora

30/06/2020 31/12/2019
Venda de pás
Prestação de serviços

63.647
10.551
74.198

87.768
7.846
95.614

Consolidado
30/06/2020 31/12/2019
63.647
15.877
79.524

87.768
10.764
98.532

A seguir demonstramos a composição da carteira de contas a receber de clientes por idade de vencimento:
30/06/2020
A vencer entre um a 30 dias
A vencer entre 31 a 60 dias

63.549
10.649
74.198

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

94.346
1.268
95.614

63.647
15.877
79.524

94.346
4.186
98.532

A Companhia não constituiu perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa pelo fato de não haver
saldos vencidos de clientes com histórico ou qualquer expectativa de perda.
Em 30 de junho de 2020, a Companhia possui um saldo de R$ 102.565 (31 de dezembro de 2019 R$ 102.571) de adiantamentos de clientes. Esses valores serão compensados em faturamentos futuros,
geralmente próximos ao final de cada contrato. Como não há previsão formal de compensação em 2020, o
saldo foi classificado no passivo não circulante.

18 de 40

303

Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A.

Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras intermediárias em 30 de junho de 2020
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma


7.

Estoques
Controladora
30/06/2020 31/12/2019
Matéria-prima
Produto em elaboração
Material auxiliar
Produto acabado
Material de manutenção
Material de segurança
Adiantamento a fornecedor para aquisição de
estoque (i)
Outros

Consolidado
30/06/2020 31/12/2019

211.438
77.828
35.666
39.582
5.911
953

58.565
44.311
13.213
13.187
4.758
1.417

211.438
77.828
35.702
39.582
5.911
953

58.565
44.311
13.213
13.187
4.758
1.417

98.778

28.571

98.778

28.571

3.374
473.530

3.237
167.259

3.374
473.566

3.237
167.259

(i) O volume de desembolso financeiro referente a adiantamento a fornecedores cresceu de forma
diretamente proporcional ao volume de produção. O lead time de matéria prima estrangeira possui prazo
médio de recebimento de 90 dias. Os principais fornecedores estão localizados no continente asiático.
O custo dos estoques reconhecido no resultado e incluído em "Custo das vendas" acumulado no período de
seis meses findo em 30 de junho de 2020 totalizou R$ 652.31 e R$ 661.392, controladora e consolidado,
respectivamente (30 de junho de 2019 - R$ R$ 74.398 e R$ 277.742).
Em 30 de junho de 2020, a Companhia baseada na melhor estimativa não identificou itens obsoletos no
saldo de estoque.
8.

Tributos a recuperar – controladora e consolidado
30/06/2020

31/12/2019

ICMS (a)
IPI (b)
PIS (c)
COFINS (c)
REINTEGRA (d)
INSS
Outros tributos

71.530
25.030
4.680
21.299
1.574
4
1.894
126.011

60.836
8.802
3.286
14.985
1.946
1.719
283
91.857

Circulante
Não circulante

64.585
61.426

35.575
56.282

(a) Os créditos de ICMS referem-se, basicamente, a créditos originados do pagamento do ICMS na

aquisição de matéria prima para a produção, em volume superior aos débitos gerados nas vendas
locais, haja vista que as vendas ao mercado externo são isentas.
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A Companhia tem expectativa de recuperar referidos créditos integralmente, seja para compensar
impostos em vendas no mercado interno, seja na aquisição de ativos imobilizados, venda para
terceiros, ou até mesmo, através de pedido de ressarcimento em espécie ao Governo do Estado do
Ceará, pois os créditos não expiram.


A Companhia estima que os mesmos sejam realizados no prazo máximo de 9 (nove) anos.

(b) Os créditos de IPI referem-se, basicamente, a créditos originados do pagamento do IPI na aquisição

de matéria prima para a produção e estão sendo realizados de forma linear de acordo com a operação
da Companhia.

(c) O Crédito de PIS e COFINS é oriundo da compra de matéria prima para a Produção. Devido aos

índices elevados de exportação em 2019, cerca de 70% do faturamento, a Companhia acumulou
crédito no final do exercício. Sua realização se dará entre o primeiro e segundo semestre com o
faturamento em mercado nacional do produto V150, com geração de débito de Pis e Cofins na sua
apuração não cumulativa.

(d) O Reintegra (Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas

Exportadoras) é um programa criado pelo governo para incentivar a exportação de produtos
manufaturados. Seu objetivo é devolver de forma parcial ou integral o resíduo tributário existente na
cadeia de produção de bens exportados.

9.

Impostos e contribuições sociais

a)

Conciliação das despesas e receitas de Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social (CS) e da alíquota
efetiva vigente sobre esses impostos
30/06/2020
Lucro contábil antes do imposto de renda e da contribuição
social
Alíquota fiscal combinada
Imposto de renda e contribuição social pela alíquota fiscal
combinada
Adições permanentes:
Despesas não dedutíveis
Exclusões permanentes:
Exclusões
Incentivos
Outros Ajustes:
Imposto de renda e contribuição social (corrente) e diferido
no resultado do período após adições/exclusões *34%
Alíquota efetiva

Controladora
30/06/2019

30/06/2020

Consolidado
30/06/2019
24.143

47.988

24.143

48.270

34%

34%

34%

34%

(16.316)

(8.209)

(16.412)

(8.208)

(1.231)
(1.231)
1.421
1.421
8.701
689

(1.652)
(1.652)
263
263
4.722
186

(1.231)
(1.231)
361
361
8.701
863

(1.652)
(1.652)
263
263
4.722
186

(3.773)
15,63%

14,80%

(6.862)
14,30%

(7.144)

(3.773)
15,63%

O imposto de renda e contribuição social reconhecidos no resultado do período estão demonstrados a
seguir:
Controladora
30/06/2020
30/06/2019

Corrente
Imposto de renda
Incentivo fiscal
Contribuição social

(11.250)
8.70
(4.312)
(6.862)

(6.197)
4.722
(2.298)
(3.773)
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30/06/2020

Consolidado
30/06/2019

(11.532)
8.701
(4.312)
(7.144)

(6.197)
4.722
(2.298)
(3.773)
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Incentivos
Conforme descrito na Nota 3.11, a Companhia goza de benefícios fiscais concedidos pela Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, de redução de 75% do imposto de renda sobre o lucro da
exploração.
10.

Imobilizado

Custo
Imobilizado em
andamento
Máquinas e
equipamentos
Móveis
Hardware
Terrenos
Veículos
Edificações e benfeitorias
Instalações
Ferramentas
Aeronaves

Controladora
31/12/2019

30/06/2020
Depreciação
acumulada

Líquido
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Líquido



37.514
74.658
5455
1.991
21.789
1.325
169.196
30.129
839
343.625
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Custo
Imobilizado em
andamento
Máquinas e
equipamentos
Móveis
Hardware
Terrenos
Veículos
Edificações e benfeitorias
Instalações
Ferramentas
Aeronaves

Consolidado
31/12/2019

30/06/2020
Depreciação
acumulada

Líquido
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Líquido

37.514
74.658
6.189
1.991
21.789
1.325
169.196
30.129
1.158
343.985

308

37.514
38.561
(118)
(2.844)
73.113

Em 31 de dezembro de 2019
Adições
Depreciação
Baixas
Transferências
Em 30 de Junho de 2020
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(664)
40.899

3.733
37.830

Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Depreciação
Baixas
Transferências
Em 30 de Junho de 2019
74.658
8.608
(3.523)
(323)
2.465
81.885

35.901
2.340
(2.293)
(1)
699
36.646

Imobilizado em
Máquinas e
andamento
equipamentos

6.183
2.072
(533)
(1)
204
7.925

5.455
348
(376)
(13)
(94)
5.320

Móveis

A movimentação dos saldos do ativo imobilizado está demonstrada a seguir:



Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

financeiras intermediárias em 30 de junho de 2020
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1.991
689
(410)
11
2.281

1.686
419
(298)
(5)
47
1.850

Hardware

21.789
21.789

13.740
3.049
16.789

Terrenos

Controladora
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1.325
1.397
(130)
(400)
2.192

765
148
(103)
810

Veículos

169.197
8.815
(2.449)
129
175.692

97.053
6
(848)
9
96.220

Edificações e
benfeitorias

30.129
1.908
(2.465)
7
29.579

35.053
(57)
(2.433)
32.563

839
136
(154)
28
849

913
123
(139)
2
899

10.892
(454)
10.438

-

Instalações Ferramentas Aeronaves

343.625
73.078
(10.118)
(842)
405.743

194.299
44.207
(6.492)
(19)
0
231.995

Total

309

37.514
38.561
(118)
(2.844)
73.113

Em 31 de dezembro de 2019
Adições
Depreciação
Baixas
Transferências
Em 30 de Junho de 2020

74.694
8.735
(3.534)
(323)
2.465
82.037

35.662

556

(1.169)

374

35.901

6.189
2.072
(533)
(1)
204
7.931

5.516

4

(13)

(192)

261

5.455

Móveis

1.991
698
(411)
11
2.289

1.953

47

(155)

375

1.686

Hardware

21.789
21.789

16.789

3.049

13.740

Terrenos

Consolidado

1.325
1.420
(131)
(400)
2.214

856

(57)

148

765

Veículos

169.196
8.815
(2.449)
129
175.691

96.629

(424)

97.053

Edificações e
benfeitorias

30.129
1.908
(2.465)
7
29.579

33.767

(1.212)

(75)

35.053

Instalações

1.158
317
(193)
28
1.310

981

(74)

142

913

Ferramentas

-

-

-

-

-

-

10.892
(454)
10.438

Aeronaves

343.985
73.419
(10.170)
(842)
406.391

226.166

(0)

(13)

(3.283)

35.163

194.299

Total
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A Companhia não tem nenhum bem dado em garantia relacionado a empréstimos.

O ativo imobilizado da Companhia, após análise de fontes internas, não apresentou qualquer indício de perda, desvalorização, ou dano físico, que pudessem comprometer o seu fluxo de caixa futuro.

A depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil do ativo, e taxas que levam em consideração a vida útil estimada dos bens.

34.013

(608)

Em 31 de junho de 2019

Transferências

Baixas

Depreciação

3.733
30.888

Adições

Imobilizado em
Máquinas e
andamento
equipamentos

Em 31 de dezembro de 2018
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11.

Fornecedores
Controladora
30/06/2020 31/12/2019
No país
No exterior

62.406
60.930
123.336

Consolidado
30/06/2020 31/12/2019

70.640
45.940
116.580

62.406
62.139
124.545

70.640
45.989
116.629

O saldo a pagar em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019 refere-se principalmente à compra de matériaprima e materiais auxiliares a produção.
12.

Empréstimos e financiamentos

Instituição
financeira
Banco do Nordeste
Banco Votorantim
Banco Votorantim
Banco BNDES
Banco ABC
Banco Itaú
Finep
Banco Citi Bank
Banco Citi Bank
Banco BCG
Banco do Brasil
Banco Santander
Banco Santander
Banco Fibra(**)
Banco Safra(**)
Outros Bancos (**)
Total
Circulante
Não circulante
Total





Moeda
Modalidade
Taxa de juros
original
Reais
Financiamento 2,66% a.a + IPCA
Reais
Giro
CDI + 3,5% a.a.
USD
Giro
CDI + 2,15%a.a *
Reais
Financiamento TLP + 1,63% a.a
Reais
Giro
CDI + 3,5% a.a.
Reais
Giro
CDI + 4,45 % a.a.
Reais
Financiamento
7,0% a.a.
Reais
Giro
CDI + 3,5% a.a.
USD
Giro
CDI + 2,90% a.a*
Reais
Giro
CDI + 3,5% a.a.
Reais
Giro
4,0% a.a.
Reais
Giro
CDI + 4,0% a.a.
Reais
Giro
3,60% a.a
Reais
Giro
CDI + 2,5% a.a
Reais
Giro
5,8% a.a
Reais
Giro
CDI + 5,5% a.a
















(*) Empréstimos com SWAP.
(**) Empréstimos pontes com liquidação em 2020.
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Controladora

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

137.043
41.209
59.453
126.757
40.772
30.167
19.243
56.269
26.955
12.719
42.981
18.056
34.266
40.708
34.568
33.946
755.112

112.585
32.250
10.342
25.404
27.932
31.555
22.213
18.621
31.670
13.965
30.422
19.517
376.477

137.043
41.209
59.453
126.757
40.772
30.167
19.243
56.269
97.780
12.719
42.981
18.056
34.266
40.708
34.568
33.946
825.937

112.585
32.250
10.342
25.404
27.932
31.555
22.213
18.621
31.670
13.965
30.422
19.517
376.477

449.159
305.953
755.112

184.650
191.827
376.477

449.159
376.778
825.937

184.650
191.827
376.477

Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A.
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A seguir demonstramos a movimentação de empréstimos e financiamentos no período:

Saldos em 01 de dezembro de 2018
Captação de empréstimos
Juros e variação cambial
Amortização de principal
Amortização de juros
Transferência
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Controladora
Circulante
73.022
182.497
32.947
(78.900)
(30.272)
5.356
184.650

Não Circulante
233.893
42.845
298,34
(79.853)
(5.356)
191.827

Total
306.915
225.342
33.245
(158.753)
(30.272)
376.477

408.859
65.655
(110.169)
(46.756)
(53.081)
449.159

89.999
10.652
(27.949)
(11.657)
53.081
305.953

498.859
76.307
(138.117)
(58.413)
755.112

Captação de empréstimos
Juros e variação cambial
Amortização de principal
Amortização de juros
Transferência
Saldos em 30 de junho de 2020

Saldos em 31 de dezembro de 2018
Captação de empréstimos
Juros e variação cambial
Amortização de principal
Amortização de juros
Transferência
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Consolidado
Circulante
73.022
182.497
32.947
(78.900)
(30.272)
5.356
184.650

Não Circulante
233.893
42.845
298,34
(79.853)
(5.356)
191.827

Total
306.915
225.342
33.245
(158.753)
(30.272)
376.477

408.859
65.655
(110.169)
(46.756)
(53.081)
449.159

167.980
11.365
(35.816)
(11.657)
53.081
376.778

576.839
77.020
(145.985)
(58.413)
825.937

Captação de empréstimos
Juros e variação cambial
Amortização de principal
Amortização de juros
Transferência
Saldos em 30 de junho de 2020

A seguir demonstramos o cronograma de desembolsos financeiros:
Controladora

2020
2021
2022
2023 em diante

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

254.045
258.544
115.605
126.918
755.112

184.562
63.375
49.436
79.104
376.477

254.045
329.369
115.605
126.918
825.937

184.562
63.375
49.436
79.104
376.477
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Garantias financeiras
A seguir demonstramos as garantias dos empréstimos e financiamentos vigentes:
30/06/2020

31/12/2019

Tipo de garantia
Aval pessoa física
Aplicações financeiras
Carta fiança

193.019
14.263
97.764
305.946

25.404
13.097
5.283
43.784

Cláusulas restritivas
A Companhia possui alguns contratos de financiamento que preveem cláusulas de vencimento antecipado
da dívida em caso de não cumprimentos de determinadas exigências contratuais. Em 30 de junho de 2020
e em 31 de dezembro de 2019, a Companhia cumpriu todas essas exigências.
13.
i.

Patrimônio líquido
Capital social
Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, o capital social era de R$ 36.183 e estava composto da
seguinte forma (em unidades):
30/06/2020
ON - Ações ordinárias nominativas

609.670.554
609.670.554

Quantidade de Ações
Nome do acionista
Alexandre Funari Negrão
Alexandre Sarnes Negrão
BV Consultoria Empresarial Eireli
Bruno Lolli
Cassio Cancela e Penna
Daniel Henrique da Costa Mello
Vitor de Araujo Santos
Gisela Sarnes Negrão Assis
Fernanda Sarnes Negrão
Marcio José Marzola
Luiz Henrique Thonon
Total
As ações são classificadas da seguinte maneira:
ON - Ações ordinárias nominativas;
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ON
463.349.621
30.483.527
18.290.117
13.717.587
13.717.587
13.717.587
13.717.587
12.193.412
12.193.412
12.193.412
6.096.706
609.670.554

% ON
76,0%
5,00%
3,00%
2,25%
2,25%
2,25%
2,25%
2,00%
2,00%
2,00%
1,00%
100%

31/12/2019
609.670.554
609.670.554
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As ações são indivisíveis em relação à Companhia e, cada ação, ordinária ou preferencial, confere ao seu
titular o direito a um voto nas deliberações sociais.
A Companhia poderá, até o limite máximo permitido em lei, emitir ações preferenciais, com ou sem direito
a voto, em uma ou mais classes, mesmo que mais favorecidas do que as anteriormente existentes, fixandolhes as respectivas preferências e vantagens.
A emissão de ações preferenciais, com ou sem direito de voto, ou o aumento de classes existentes sem guardar
proporção com as demais espécies e classes não ensejarão aos acionistas dissidentes o direito de retirada a que se
refere o artigo 137 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.
As ações preferenciais de emissão da Companhia conferirão aos seus titulares os seguintes direitos:
(i)

As ações preferenciais nominativas de classe “D”, sem valor nominal, conversíveis em ações ordinárias e
resgatáveis, conferirão aos seus titulares prioridade principal na distribuição dos dividendos com relação
às ações preferenciais nominativas de classes “A” e “B” e às ações ordinárias nominativas de emissão da
Companhia, e em igualdade de condições com as ações preferenciais nominativas de classe “C” de emissão
da Companhia, e dividendos fixos e cumulativos, devidos e calculados sobre o preço de sua emissão,
definidos pelo equivalente a 100% (cem por cento) do Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”),
adicionado de 5,5% (cinco vírgula cinco por cento) ao ano. As ações preferenciais nominativas de classe
“D” serão resgatáveis pela Companhia, a qualquer tempo, mediante requerimento pelo acionista detentor
de tais ações, pelo valor de subscrição de tais ações, conjuntamente com eventuais dividendos fixos e
cumulativos devidos e ainda não pagos. A companhia em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019
não emitiu ações dessa natureza.
Ademais, as ações preferenciais classe “D” serão conversíveis em ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal da Companhia; o número de ações ordinárias a serem emitidas em razão da conversão será
calculado considerando-se (i) o preço de emissão das ações preferenciais classe “D” e qualquer dividendo
fixo e cumulativo devido até a data de conversão calculado pro rata die; e (ii) o valor patrimonial das ações
da Companhia, apuradas conforme balanço patrimonial levantado com pelo menos 30 (trinta) dias de
antecedência da conversão.

ii.

Destinação dos lucros
Conforme estatuto social, os lucros apurados correspondentes a cada exercício social serão destinados da
seguinte forma: 5% (cinco por cento) do lucro líquido serão destinados para constituição da reserva legal,
limitada a 20% do capital social da Companhia; De acordo com o Estatuto Social da Companhia, os
acionistas terão direito como dividendo mínimo obrigatório 1% (um por cento) dos lucros líquidos da
Companhia na proporção de suas respectivas participações na forma de dividendo obrigatório; O saldo
remanescente do lucro líquido apurado será alocado conforme for decidido pelos acionistas em assembleia
geral, observado o disposto no artigo 24 do Estatuto.
Reserva de incentivo fiscal
É constituída anualmente a partir da parcela do lucro decorrente das subvenções para investimento
recebidas pela Companhia.


Distribuição de dividendos


No ano de 2020, foi aprovado pelos acionistas a distribuição de dividendos no montante de R$ 101.755,
dos quais até 30 de junho de 2020, R$ 27.823 haviam sido pagos e R$ 73.932 estão provisionados no
passivo circulante.
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314

14.

459.573

177.485

(3.636)
(351)
(3.988)

181.473

492.412

(32.174)
(665)
(32.839)

178.122
3.343
8

486.499
5.913
-

740.260

(49.446)
(955)
(50.401)

790.659

782.187
8.472
-

328.717

(6.308)
(502)
(6.810)

335.529

330.589
4.932
8

Controladora
01/01/2020 a
01/01/2019 a
30/06/2020
30/06/2019

A tributação sobre vendas está sendo detalhada no item 3.10 das políticas contábeis.
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(a)

Receita operacional líquida

Deduções
Impostos sobre as vendas (a)
Impostos sobre serviços

Receita bruta
Venda de produtos
Prestação de serviços
Venda de produtos adquiridos
terceiros

Controladora
01/04/2020 a 01/04/2019 a
30/06/2020
30/06/2019

Receita operacional líquida
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464.031

(32.174)
(699)
(32.873)

496.904

486.499
10.405
-

179.669

(3.636)
(351)
(3.987)

183.656

178.122
5.526
8

Consolidado
01/04/2020 a 01/04/2019 a
30/06/2020
30/06/2019
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752.955

(49.446)
(1.003)
(50.449)

803.404

782.187
21.217
-

331.700

(6.308)
(502)
(6.810)

338.510

330.589
7.913
8

Consolidado
01/01/2020 a
01/01/2019 a
30/06/2020
30/06/2019

315

16.

15.

(5.021)

(9.741)
(5.383)
(2.614)
(4.172)

Serviços prestados

Aluguéis

Outros
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Pessoal
Serviços prestados
Depreciação e
amortização
Despesas com viagem
Aluguéis
Utilidades
Outros

(843)
(1.647)
(148.569)

(222)
(1.592)
(70)
(264)
(361)
(11.180)

(598)

(15.867)

(7.834)
(839)

(1.286)
(125)
(489)
(883)

(10.316)
(2.170)

Controladora
01/04/2020 a 01/04/2019 a
30/06/2020
30/06/2019

Despesas gerais e administrativas

(401.530)

(2.983)

(5.054)
(3.778)

(27.347)

(55.383)

(106.951)

(319.183)

Pessoal
Depreciação e
amortização
Utilidades

01/04/2019 a
30/06/2019

Custo de materiais

01/04/2020 a
30/06/2020

Controladora

Custos dos produtos vendidos



(274.398)

(2.956)

(1.765)

(6.728)

(8.840)

(5.854)

(52.468)

(195.788)

01/01/2019 a
30/06/2019

(451)
(2.910)
(141)
(523)
(600)
(19.849)

(1.538)
(29.870)

(13.469)
(1.756)

(1.089)
(3.047)
(255)
(984)

(18.695)
(4.262)

Controladora
01/01/2020 a 01/01/2019 a
30/06/2020
30/06/2019

(652.381)

(6.345)

(4.094)

(9.064)

(17.350)

(9.426)

(104.756)

(501.347)

01/01/2020 a
30/06/2020

Controladora
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(940)

(2.630)

(151.233)

(17.262)

(1.286)
(166)
(489)
(917)

(598)

(11.497)
(2.308)

(11.870)

(1.592)
(123)
(264)
(383)

(222)

(8.284)
(1.002)

(277.742)

(3.406)

(1.862)

(6.730)

(8.857)

(5.858)

(54.860)

(196.167)

(32.599)

(3.047)
(387)
(984)
(1.599)

(1.089)

(20.958)
(4.534)

(20.919)

(2.910)
(219)
(523)
(632)

(451)

(14.157)
(2.026)

Consolidado
01/01/2020 a 01/01/2019 a
30/06/2020
30/06/2019

(661.392)

(7.483)

(4.110)

(9.066)

(17.428)

(9.467)

(112.067)

(501.770)

01/01/2019 a
30/06/2019

Consolidado
01/01/2020 a
30/06/2020

Consolidado
01/04/2020 a 01/04/2019 a
30/06/2020
30/06/2019

(404.852)

(2.014)

(3.780)

(5.373)
(4.794)

(5.030)

(2.987)

(9.790)

(5.077)

(29.180)

(107.301)

(319.419)
(57.768)

01/04/2019 a
30/06/2019

01/04/2020 a
30/06/2020

Consolidado
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170

-

3.590

5.966

18.098

(635)

(554)

(222)

(7.438)

(4.646)

Rendimento de aplicações financeiras

Variação cambial ativa

Instrumentos financeiros derivativos

Receitas financeiras
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Resultado financeiro

(8.239)

9.502

30.167
(19.415)

1.372

1.299

2.184

4.647

(276)

318

22.687

7.438

(785)
(17.740)

(1.163)
(49.583)

Outros

(9.612)

(2.698)

(11.176)

(29.806)

01/04/2019 a
30/06/2019

Controladora
01/04/2020 a
30/06/2020

Juros sobre empréstimos e financiamentos

Variação cambial passiva

Instrumentos financeiros derivativos

Despesas financeiras

Outros

170
19.338

6.701

(402)

(20)

(1.542)

8.664

-

01/01/2019 a
30/06/2019

Controladora
01/01/2020 a
30/06/2020

(28.801)

69.005

2.602

609

33.180

32.614

(97.807)

(1.803)

(21.398)

(41.991)

(32.615)

01/01/2020 a
30/06/2020

Consolidado

(15.413)

22.935

1.814

2.221

5.746

13.154

(38.349)

(853)

(18.419)

(5.924)

(13.153)

01/01/2019 a
30/06/2019

5.966

(498)

(333)

(126)

6.753

170

(19.103)

31.017

(275)

1.167

22.687

7.438

(50.118)

(1.173)

(11.701)

(29.806)

(7.438)

01/04/2020 a
30/06/2020

170

(8.242)

9.502

1.372

1.299

2.184

4.647

(17.740)

(788)

(9.612)

(2.698)

(4.646)

01/04/2019 a
30/06/2019

18.098

(635)

(554)

(222)

19.338

(28.413)

70.628

2.603

2.231

33.180

32.614

(99.039)

(1.825)

(22.608)

(41.991)

(32.615)

01/01/2020 a
30/06/2020

(15.418)

22.935

1.814

2.221

5.746

13.154

(38.353)

(857)

(18.419)

(5.924)

(13.153)

01/01/2019 a
30/06/2019

Consolidado

6.701

(402)

(20)

(1.542)

8.664

-

01/01/2019 a
30/06/2019

Consolidado
01/01/2020 a
30/06/2020

Consolidado

3.590

(398)

(20)

(1.282)

5.289

-

01/04/2020 a 01/04/2019 a
30/06/2020
30/06/2019

Controladora

Receita proveniente de início de contrato de desenvolvimento de projetos.
Doações Lei Rouanet/FCAD/IDOSO/ESPORTE.

Resultado financeiro

(i)
(ii)

(398)

(498)

Outras despesas operacionais

(20)

(1.282)

(126)
(333)

Doações (ii)

5.289

Despesas com garantia

6.753

Outras Receitas (i)

Resultado na venda de ativos

01/04/2020 a 01/04/2019 a
30/06/2020
30/06/2019

Controladora

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
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19.

Instrumentos financeiros, objetivos e políticas para gestão de risco financeiro
A seguir demonstramos a classificação dos instrumentos financeiros por categoria:
Controladora
30/06/2020 31/12/2019

Mensurados ao custo amortizado
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Outras contas a receber
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Mensurados ao valor justo por meio
do resultado
Instrumentos derivativos

Consolidado
30/06/2020
31/12/2019

14.263
139.490
74.198
33.851
123.336
755.112

13.097
63.607
95.614
18.418
116.580
376.477

14.263
155.188
79.525
34.737
124.545
825.937

13.097
65.702
98.532
18.673
116.629
376.477

31.860

1.093

31.860

1.093

Mensuração
Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo
valor contábil, menos a perda (impairment) no caso de contas a receber, estejam próximos de seus valores
justos.
A tabela abaixo classifica os ativos e passivos contabilizados ao valor justo de acordo com o método de
avaliação. Os diferentes níveis foram definidos como segue:
.

Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.

.

Nível 2 - informações, além dos preços cotados incluídas no nível 1, que são observáveis pelo mercado
para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados
dos preços).

.

Nível 3 - informações para os ativos ou passivos que não são baseadas em dados observáveis pelo
mercado (ou seja, premissas não observáveis).

O processo de mensuração do valor justo dos instrumentos financeiros da Companhia está classificado
como Nível 1. Apenas os instrumentos financeiros derivativos classificam-se no Nível 2, cujo saldo em 30
de junho de 2020 e de R$ 31.860(31 de dezembro de 2019 – R$ 1.093) e cujos vencimentos são de curto
prazo. Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, a Companhia não identificou diferenças
significativas entre os valores de mercado dos instrumentos financeiros e os valores apresentados nas
demonstrações financeiras.
Fatores de risco financeiro
A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:
x

Risco de crédito;

x

Risco de liquidez; e

x

Risco de mercado.

Essa nota apresenta informações sobre a exposição a cada um dos riscos supramencionados e os objetivos
da Companhia.
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A gestão de risco é realizada pela diretoria financeira da Companhia, segundo as políticas aprovadas pelo
Conselho de Administração. A diretoria financeira identifica, avalia e protege a Companhia contra
eventuais riscos financeiros em cooperação com as unidades operacionais da Companhia.
Riscos de crédito
Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer perdas decorrentes de inadimplência de suas
contrapartes. Para mitigar esses riscos, a Companhia adota como prática a análise das situações financeira
e patrimonial de suas contrapartes, assim como a definição de limites de crédito e acompanhamento
permanente dos saldos a receber com cada cliente.
Riscos de liquidez
As principais fontes de recursos financeiros utilizados pela Companhia são advindas de empréstimos
tomados com instituições financeiras com vencimento de longo prazo e realização da venda de seus
produtos.
As principais necessidades de recursos financeiros da Companhia advêm da necessidade do pagamento de
matéria-prima para produção, das despesas operacionais, despesas com salários e outros desembolsos
operacionais.
O cronograma de pagamento das parcelas de longo prazo dos empréstimos e financiamentos está
apresentado na Nota 12.
Risco de mercado
Risco cambial
Os resultados da Companhia estão suscetíveis a variações significativas em função dos efeitos da
volatilidade da taxa de câmbio sobre os passivos atrelados a moedas estrangeiras, principalmente do dólar
norte-americano, decorrentes dos empréstimos tomados nos exercícios de 2019 e 2020.
A Companhia avalia a contratação de operações hedge ou swap para mitigar esses riscos. Além disso, se
utiliza de seu volume de exportações para equilibrar essa balança de entrada e saída de cambiais, tendo
assim um hedge natural estabelecido.
A Administração optou no período findo em 30 de junho de 2020 pela contratação de swap cambial e
NDF’s com o objetivo de mitigar o efeito da variação cambial sobre a dívida consolidada que soma USD
28,7 milhões de Dólares dos Estados Unidos; Banco Votorantim (USD 11 milhões) e Citibank (17,9
milhões).
Tal instrumento, a valor de mercado, em 30 de junho de 2020 é R$ 31.588.376 (31 de dezembro de 2019R$1.092.757) e tem vencimento na mesma data dos referidos financiamentos.
A seguir demonstramos a exposição cambial da Companhia:
Saldos indexados em dólares
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores no exterior
Contratos de swap
Posição líquida

30/06/2020
(US$)

29.056
991
(28.713)
1.334
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Análise de sensibilidade cambial
Análise de sensibilidade tem como objetivo mensurar o impacto às mudanças das variáveis de mercado
sobre cada instrumento financeiro representativo. Não obstante, a liquidação das transações envolvendo
essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados devido à subjetividade contida no
processo utilizado na preparação dessas análises. São apresentados o cenário provável (cenário base) e
mais dois cenários, nos termos determinados pela Instrução CVM nº 475/08, representando a
deterioração da variável de risco em 25% (possível) e 50% (remoto). O cenário provável foi definido por
meio de premissas disponíveis no mercado (B3 e publicações BC Focus).
Os cálculos estimados pela Administração da Companhia estão refletidos no cenário provável, conforme
tabela abaixo:
30/06/2020

Posição Ativa
Posição
Passiva

Fator
de
Risco
USD

Taxa
média
a.a.
5,4760

USD

Valores
expostos
157.233

5,4760 (164.538)

Exposição líquida

Posição Ativa
Posição
Passiva

USD

Cenário Possível 25%
Taxa
Efeito no
média
resultado
a.a
6,7500 36.580

Cenário Remoto 50%
Taxa
Efeito no
média
resultado
a.a
8,1000 75.343

5,4000

6,7500 (38.280)

8,1000 (78.844)

2.284

(7.306)

31/12/2019
Fator
de
Risco
USD

Cenário Provável
Taxa
Efeito no
média
resultado
a.a
5,4000
(2.182)

Taxa
média
a.a.
4,0307

Valores
expostos
73.568

4,0307 (100.876)

Exposição líquida

(27.308)

101

(1.700)

(3.501)

Cenário Provável
Taxa
Efeito no
média
resultado
a.a
4,1000
1.265

Cenário Possível 25%
Taxa
Efeito no
média
resultado
a.a
5,1250
19.973

Cenário Remoto 50%
Taxa
Efeito no
média
resultado
a.a
6,1500 38.681

4,1000

5,1250

(27.387)

6,1500 (53.040)

(7.414)

(14.358)

-1.734
(470)

Riscos da taxa de juros
A Companhia está exposta, principalmente, às variações nas taxas de juros CDI nas aplicações financeiras
e nos empréstimos e financiamentos. Em 30 de junho de 2020 e 2019, os ativos e passivos financeiros tem
os seguintes valores:
30/06/2020

Taxa variável – CDI
Ativos financeiros
Passivos financeiros

148.766
(315.355)
(166.589)

Análise de sensibilidade à taxa de juros
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Análise de sensibilidade tem como objetivo mensurar o impacto às mudanças das variáveis de mercado
sobre cada instrumento financeiro representativo. Não obstante, a liquidação das transações envolvendo
essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados devido à subjetividade contida no
processo utilizado na preparação dessas análises. São apresentados o cenário provável (cenário base) e
mais dois cenários, nos termos determinados pela Instrução CVM nº 475/08, representando a
deterioração da variável de risco em 25% (possível) e 50% (remoto). O cenário provável foi definido por
meio de premissas disponíveis no mercado (B3 e publicações BC Focus).
A tabela abaixo demonstra a sensibilidade a eventuais mudanças no patamar, indicando a deterioração na
situação financeira da Companhia mediante o incremento nas taxas de juros, sobre a parcela de
empréstimos e financiamentos afetada abaixo:
30/06/2020

Posição
Ativa
Posição
Passiva

Fator de
Risco

Taxa
média
a.a.

CDI
CDI

Cenário Provável
Valores
expostos

Taxa
média
a.a

2,15%

148.766

2,15%

2,15%

(315.355)

2,15%

Exposição líquida

Fator de
Risco
Posição
Ativa
Posição
Passiva

Efeito no
resultado
0
-

(166.589)

31/12/2019
Taxa
média
a.a.

Valores
expostos

Cenário Possível
Taxa
média
a.a

Cenário Remoto

Efeito no
resultado

Taxa
média
a.a

Efeito no
resultado

2,69%

37.192

3,23%

74.383

2,69%

(78.839)

3,23%

(157.678)

-

(41.647)

(83.295)

Cenário Provável

Cenário Possível

Taxa
média
a.a

Taxa
Efeito no
média
resultado
a.a

Taxa
média
a.a

Efeito no
resultado

Efeito no
resultado

Cenário Remoto

CDI

4,40%

28.957

4,40%

0

5,50%

7.239

6,60%

14.479

CDI

4,40%

(215.183)

4,40%

0

5,50%

(53.796)

6,60%

(107.592)

Exposição líquida

(186.226)

-

(46.557)

(93.113)

Gestão de capital
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de
continuidade da Companhia e de sua controlada para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras
partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.
Para manter ou ajustar a estrutura de capital da Companhia, a administração pode, ou propõe, nos casos
em que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos
acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de
endividamento.
Condizente com outras companhias do setor, a Companhia monitora o capital com base no índice de
alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida expressa como percentual do capital
total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto
e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial consolidado), subtraído do montante de
caixa e equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme
demonstrado no balanço patrimonial consolidado, com a dívida líquida.
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Os índices de alavancagem financeira em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019 podem ser assim
sumariados:
Consolidado
30/06/2020
Total dos empréstimos (Nota 12)
(-) Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)
(-) Ativos financeiros (Nota 5)
Dívida líquida
Total do patrimônio líquido – Nota 13

Índice de alavancagem financeira - %

31/12/2019

755.112
(155.188)
(14.263)
585.661

376.477
(65.702)
(13.097
297.678

114.544

174.210



471.888

84%

61%

O capital não é administrado ao nível da Controladora, somente ao nível consolidado.
20.

Provisão para contingências
A Companhia é parte em ações judiciais e processos trabalhistas, decorrentes do curso normal das
operações. Periodicamente, a Administração avalia os riscos contingentes, tendo como base fundamentos
jurídicos e econômicos, com o objetivo de classificá-los, segundo suas chances de ocorrências e de
exigibilidade, como prováveis, possíveis ou remotas, levando em consideração, conforme o caso, as
análises dos assessores jurídicos que patrocinam as causas da Companhia.
Em 30 de junho de 2020, os processos avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco possível
são de R$ 15.852 (31 de dezembro de 2019, R$ 6.004, não provisionados, referentes a causas de naturezas
administrativa e trabalhista. Não há valores materiais de causas com risco provável de perda.
Autos de infração – Receita Federal
Entre as causas de natureza administrativa com perda estimada como possível, destacam-se os autos de
infração lavrados pela Receita Federal, em junho de 2020, no montante de R$ 13.580 sob alegação de
suposto erro na classificação fiscal de categorização de uma determinada matéria-prima que a Companhia
importa. A Companhia impetrou mandado de segurança visando a nulidade dos autos. Os assessores
jurídicos da Companhia entendem que a alegação é indevida e por essa razão os valores não estão
provisionados em 30 de junho de 2020.
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21.

Partes relacionadas
A Companhia mantém transações e saldos com partes relacionadas, das quais destacamos:
Controladora

 

Ativo circulante
Direito com Partes Relacionadas (i)
Mutuo Aeris LLC (ii)
Total

(i)
(ii)

Operação

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

Controladora
31/12/2019

-

1.408
2.768
4.176

-

1.408
1.408

30/06/2020

Consolidado
31/12/2019

Mútuo
Mútuo





Mútuo entre Partes Relacionadas, conforme contratos assinados em 2017.
Mutuo entre a empresa Coligada EUA, conforme contrato assinado. O saldo de R$ 2.768 foi recebido
das partes no primeiro trimestre de 2020.



Passivo
Circulante
Mutuo Aeris LLC (i)
Não circulante
Direito com Partes Relacionadas (i)
Mutuo Aeris LLC (ii)
Total

(i)
(ii)

 

Operação



Mútuo




Mútuo

30/06/2020

Controladora
31/12/2019

49.631




40.000
4.910
94.541

-

 

-

 

-

 

-

40.000
40.000

-



Mútuo entre Partes Relacionadas conforme contratos assinados em maio de 2020.
Mútuo entre a empresa controlada conforme contrato assinado em janeiro de 2020, com limite
de valor estimado em até USD $15 milhões e previsão de quitação em 2021.

Remuneração do pessoal Chave da Administração
O pessoal-chave da Administração inclui a Diretoria e Conselho de Administração. A remuneração paga ou
a pagar ao pessoal-chave da administração, por seus serviços prestados, está apresentada a seguir:

Salários e outros Benefícios de Curto Prazo, a Administração
22.

30/06/2020
13.467

31/12/2019
14.209

Investimento em controlada
30.06.2019

31.12.2019

Investimento em controlada

4.560

2.537

Total

4.560

2.537

Movimentação do investimento
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A Companhia possui investimento em controlada, cujas movimentações estão descritas a seguir:
30.06.2020
Saldo inicial 1º de janeiro
Aporte de capital na controlada (a)
Ajustes acumulados de conversão

31.12.2019

2.537

1.798

-

2.107

964

-

Equivalência patrimonial

1.060

(1.368)

Saldo final

4.560

2.537

(a) A Companhia efetuou em sua controlada 2 aportes para dar seguimento no projeto de serviços de
manutenção de parques eólicos em The Woodlands – Texas.
Demonstrações da controlada
O quadro abaixo apresenta um resumo das demonstrações financeiras da controlada em 30 de junho de
2020 e 31 de dezembro de 2019:

23.

Ano

Participação - %

Ativo

Passivo

Patrimônio
líquido

(Lucro/Prejuízo do
período/exercício)

30/06/2020
31/12/2019

100
100

77.136
66.114

77.136
66.114

4.561
2.537

1.060
(1.368)

Informações sobre Segmento de Negócios
A determinação dos segmentos operacionais da Companhia é baseada em sua estrutura de Governança
Corporativa que divide o negócio em: Produção de Pás para aerogeradores e Serviço de Manutenção de
Pás para aerogeradores. No entanto, o segmento de serviços de manutenção ainda não tem
representatividade relevante no contexto de Negócios da Companhia, em 30 de junho de 2020, esse tipo
de operação representava apenas 1,9% do seu faturamento líquido.
Nesse contexto, todas as decisões são tomadas com base em relatórios consolidados e que as decisões
relativas a planejamento estratégico, financeiro, compras, investimentos e aplicação de recursos são
tomadas em bases consolidadas, a Companhia concluiu que tem somente um segmento relevante passível
de reporte.

24.

Cobertura de seguros (não revisado)
A Companhia possui programa de gerenciamento com o objetivo de delimitar os riscos, buscando no
mercado coberturas compatíveis com o seu porte e suas operações, através da contratação de seguros. As
coberturas foram contratadas por montantes considerados suficientes pela Administração para cobrir
eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a
orientação de seus consultores de seguros.
Em 30 de junho de 2020, a Companhia possuía as seguintes principais apólices de seguro com terceiros:
Seguros
Empresarial
Responsabilidade civil

Cobertura
230.000
40.000
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O escopo do trabalho de nossos auditores independentes não inclui emissão de opinião sobre a suficiência
da cobertura, a qual foi determinada pela Administração da Companhia.
25.

Lucro por ação

(a)

Básico e diluído
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da
Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação durante o período. O
lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações ordinárias
em circulação, para presumir a conversão de todas as ações ordinárias potenciais com efeitos diluidores, o
que não tem diferenças em 30 de junho de 2020 e 2019, uma vez que a Companhia possui apenas uma
categoria de ações.

Lucro atribuível aos acionistas da Companhia
Quantidade média ponderada de ações ordinárias em
circulação (milhares)
Lucro básico e diluído por ação - R$
26.

30/06/2020

30/06/2019

41.126

20.370

609.671

609.671

0,07

0,03

Eventos subsequentes
Expansão de planta fabril
A Companhia adquiriu, em julho de 2020, um terreno e algumas estruturas de galpões para expansão da
fabricação de pás eólicas. O referido ativo possui características semelhantes ao da Companhia, por atender
anteriormente o mesmo segmento e está localizado no complexo industrial do Pecém.
Novo contrato de venda
Em julho de 2020, foi assinado um novo contrato com a WEG S.A., uma das maiores fabricantes de
produtos elétricos do mundo. Em seu segundo contrato, a WEG contará com pás da nova geração de 72
metros (*) com potência nominal de 4.2MW(*) por turbina.
(*) Informação não revisada pelos auditores independentes.
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Diretora de Gente e Gestão

Bruno Vilela Cunha
Diretor Comercial

Cássio Cancela e Penna
Diretor de Operações

Márcio José Marzola
Diretor Administrativo Financeiro

Vitor de Araújo Santos
Diretor de Operações

Bruno Lolli
Diretor de Planejamento

Daniel Henrique da Costa Mello
Diretor Industrial

Sandra Karla Rodrigues Coutinho
Contadora CRC-CE-015141/O-0
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DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017
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328

329

330

331

332

333

334

335

336
527.421

801.805

Total do ativo

802.128

404.293

343.985
522

1.093

GH



-

56.282
2.411

397.835

65.702
13.097
98.532
167.259
35.575
1.408
16.262

$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV



248.727

194.299
609

406.470

343.625
522

Total do ativo não circulante

Imobilizado (Nota 10)
Intangível

1.345

1.798

2.537
1.093

Investimentos (Nota 22)

Instrumentos financeiros derivativos

278.694

50.676
-

395.335

67.363
32.618
57.013
88.711
14.381
7.620
10.988

56.282
2.411

Não circulante
Tributos a recuperar (Nota 8))
Outras contas a receber

Total do ativo circulante

63.607
13.097
95.614
167.259
35.575
4.176
16.007

527.445

246.929

194.299
609

1.345

-

50.676
-

280.516

68.781
32.618
57.386
88.711
14.381
7.620
11.019

801.805

174.210

Total do patrimônio líquido

Total do passivo e patrimônio líquido

36.183
138.027

627.595

294.398

191.827
102.571

116.580
184.650
20.485
2.304
4.758
4.420
333.197

527.421

129.839

36.183
93.656

397.582

270.737

233.892
36.845

29.614
73.022
12.393
2.928
8.888
126.845

2018

Controladora
2019

Capital social
Reserva de lucros

Patrimônio líquido (Nota 13)

Total do passivo

Total do passivo não circulante

Não circulante
Empréstimos e financiamentos (Nota 12)
Adiantamento de clientes (Nota 6)

Fornecedores (Nota 11)
Empréstimos e financiamentos (Nota 12)
Salários e encargos sociais
Imposto a recolher
Dividendos a pagar (Nota 13)
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante

Passivo a patrimônio líquido
Circulante

2018

Consolidado
2019

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)
Ativos financeiros (Nota 5)
Contas a receber de clientes (Nota 6)
Estoques (Nota 7)
Tributos a recuperar (Nota 8)
Partes relacionadas (Nota 21)
Outras contas a receber

2018

Controladora
2019

Circulante

Ativo

(PPLOKDUHVGHUHDLV





%DODQoRSDWULPRQLDO
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEUR

$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

802.128

174.210

36.183
138.027

627.918

294.398

191.827
102.571

116.629
184.650
20.580
2.304
4.758
4.599
333.520

527.445

129.839

36.183
93.656

397.606

270.737

233.892
36.845

29.618
73.022
12.413
2.928
8.888
126.869

2018

Consolidado
2019



$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEUR
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD



Controladora
2019
2018
Operações continuadas
Receita operacional líquida (Nota 14)

Consolidado
2019
2018

818.754

646.833

834.259

647.206

(672.327)

(485.002)

(686.132)

(485.280)

146.427

161.831

148.127

161.926

(46.806)
(277)
37.304
(1.368)

(31.991)
(177)
31.994
(492)

(49.759)
(277)
37.304
-

(32.569)
(177)
31.994
-

Resultado antes das receitas e despesas financeiras

135.280

161.165

135.394

161.174

Despesas financeiras
Receitas financeiras
Resultado financeiro (Nota 18)

(91.050)
59.456
(31.595)

(74.594)
46.286
(28.308)

(91.231)
59.522
(31.709)

(74.603)
46.286
(28.317)

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social

103.685

132.857

103.685

132.857

Imposto de renda e contribuição social – correntes (Nota 9)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos (Nota 9)

(14.943)
-

(12.954)
(3.253)

(14.943)
-

(12.954)
(3.253)

Lucro líquido do exercício

88.742

116.650

88.742

116.650

Lucro atribuível
aos acionistas e controladores

88.742

116.650

88.742

116.650

ON - Ações ordinárias nominativas

609.671

609.671

609.671

609.671

0,1456

0,1913

0,1456

0,1913

Custos dos produtos vendidos (Nota 15)
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas com vendas, gerais e administrativas (Nota 16)
Despesas tributárias
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (Nota 17)
Resultado de equivalência patrimonial (Nota 22)

Lucro por ação (Nota 26)
Lucro básico e diluído do exercício atribuível a acionistas
controladores detentores de ações ordinárias
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([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEUR
(PPLOKDUHVGHUHDLV



2019
Lucro líquido do exercício

Controladora
2018

2019

Consolidado
2018

88.742

116.650

88.742

116.650

88.742

116.650

88.742

116.650

Outros resultados abrangentes
Total dos resultados abrangentes




$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

GH
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-
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69.330

61.460

-

7.237

36.183

Saldos em 31 de dezembro de 2019












(44.371)

19.006

1.404

Constituição de reservas (Nota 13)

88.742

-

(44.371)
23.961

42.454

Distribuição de dividendos (Nota 13)

Lucro líquido do exercício

45.369

-

Saldos em 31 de dezembro de 2018

5.833

(58.325)

Lucros
acumulado
s

8.160

22.965

19.489

Reserva de
incentivo fiscal

Constituição de reservas (Nota 13)

21.367

24.002

Retenção de
lucros

(58.325)
5.833

Reserva
legal

Distribuição de dividendos (Nota 13)

(30.213)

22.053

Reserva
de capital

116.650

36.183

36.183

Capital
social

Lucro líquido do exercício

Ações em tesouraria (Nota 13)

Saldos em 31 de dezembro de 2017

(PPLOKDUHVGHUHDLV


'HPRQVWUDomRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR &RQWURODGRUDHFRQVROLGDGR 



$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$



174.210

(44.371)

88.742

129.839

(58.325)

116.650

(30.213)

101.727

Total



$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$


'HPRQVWUDomRGRVIOX[RVGHFDL[D
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEUR
(PPLOKDUHVGHUHDLV






)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
$MXVWHVSDUDFRQFLOLDURUHVXOWDGRjVGLVSRQLELOLGDGHVJHUDGDV
SHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
5HVXOWDGROtTXLGRDSXUDGRQDDOLHQDomRGHLPRELOL]DGR 1RWD 
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV
5HVXOWDGRGHFRQWURODGDVUHFRQKHFLGRSRUHTXLYDOrQFLD
SDWULPRQLDO 1RWD 
9DULDomRFDPELDOVREUHDGtYLGD
'HVSHVDVILQDQFHLUDVOtTXLGDV
5HQGLPHQWRGHDWLYRVILQDQFHLURV

9DULDo}HVGHDWLYRVHSDVVLYRV
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
(VWRTXHV
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
$GLDQWDPHQWRDIRUQHFHGRUHV
2XWUDVFRQWDVDUHFHEHU
)RUQHFHGRUHV
2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV
,PSRVWRVDUHFROKHU
$GLDQWDPHQWRGHFOLHQWHV
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
&DL[DJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOSDJRV
-XURVSDJRVVREUHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV 1RWD 
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
$TXLVLomRGH$WLYRVILQDQFHLURV
5HVJDWHGHDWLYRVILQDQFHLURV
$TXLVLomRGHLPRELOL]DGR 1RWDVH 
$TXLVLomRGHLQWDQJtYHO
$TXLVLomRGHLQYHVWLPHQWR 1RWD 
5HFHELPHQWRGHSDUWHVUHODFLRQDGDV
&DL[DOtTXLGR DSOLFDGRQDV JHUDGRSHODVDWLYLGDGHVGH
LQYHVWLPHQWR

)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRV
(PSUpVWLPRVFDSWDGRV 1RWDVH 
(PSUpVWLPRVDPRUWL]DGRV 1RWD 
'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV 1RWD 
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODV DSOLFDGRQDV DWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWR

'HFUpVFLPR DFUpVFLPRQRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRLQtFLRGRH[HUFtFLR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRILQDOGRH[HUFtFLR
'HFUpVFLPR DFUpVFLPRQRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
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'HPRQVWUDomRGRYDORUDGLFLRQDGR
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV



Controladora
2019
2018
Receitas
Vendas de mercadorias, produtos e serviços
Outras receitas

Consolidado
2019
2018

845.793
44.033
889.826

681.385
37.620
719.005

861.298
44.033
905.331

681.758
37.620
719.378

(544.936)

(371.940)

(554.151)

(372.218)

(16.533)
(561.469)

-40.659
(412.599)

(20.429)
(574.580)

(41.006)
(413.224)

Valor adicionado bruto

328.357

306.406

330.751

306.154

Retenções
Depreciação e amortização

(12.811)

(12.236)

(12.838)

(12.236)

Valor adicionado líquido produzido

315.546

294.170

317.913

293.918

Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos e das mercadorias vendidos e dos
serviços prestados
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras
Outras
Valor adicionado total a distribuir

(1.368)
59.456
-

(492)
46.286
235

59.458
-

46.286
235

373.634

340.199

377.371

340.439

Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis
Remuneração de capitais próprios
Dividendos e juros sobre capital próprio
Incentivos Fiscais
Lucros retidos

136.478
101.334
28.108
7.036
51.379
50.810
561
8
97.035
91.050
5.985
88.742
44.371
19.006
25.365

97.006
68.180
22.832
5.994
46.288
45.929
354
5
80.255
74.594
5.661
116.650
58.325
22.965
35.360

138.544
103.012
28.495
7.037
51.476
50.906
562
8
98.609
91.166
7.443
88.742
44.371
19.006
25.365

97.168
68.309
22.857
6.002
46.303
45.942
356
5
80.318
74.603
5.715
116.650
58.325
22.965
35.360

373.634

340.199

377.371

340.439
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1.

Contexto operacional
A Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. é uma sociedade anônima de
capital fechado constituída no país em agosto de 2010. Sua sede fica localizada na Rodovia CE 155, Km 02
- Complexo Industrial e Portuário do Pecém, em Caucaia – CE com localização estratégica. A Construção
da fábrica nessa região foi motivada pela redução dos custos logísticos, uma vez que cerca de 70% do
potencial eólico brasileiro está há menos de 500 km da fábrica, e também pela proximidade com o Porto
do Pecém, utilizado tanto para exportação de pás quanto para recebimento de insumos via importação ou
cabotagem. A Companhia tem como objeto social a exploração de negócio de construção e
comercialização de pás de rotores para turbinas na geração eólica de energia elétrica, a prestação de
serviços relacionados a seu objeto social a terceiros, bem como a participação em outras sociedades como
acionista ou quotista.
Os controladores finais da Companhia estão relacionados na Nota 13.
Complementando a oferta de pás para aerogeradores, a Companhia expandiu sua operação de prestação
de serviços com a Aeris Service LLC EUA. Contando com corpo especializado de operação e engenharia, a
empresta fornece serviços de manutenção de pás nos Estados Unidos e tem trabalhos em outros mercados,
como na Argentina e México.
O suporte financeiro foi realizado com recursos dos acionistas e de terceiros. Os recursos dos acionistas
foram realizados através do reinvestimento do lucro líquido nas atividades operacionais da Companhia. Os
recursos de terceiros foram realizados através de financiamentos de longo prazo, a destacar a operação de
financiamento com o BNB-FNE. A Companhia mantém relações com instituições financeiras de primeira
linha e de credibilidade no mercado Nacional e Internacional, acreditam no crescimento da Companhia e
no novo porte para os próximos exercícios.



As demonstrações financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram 
autorizadas para emissão de acordo com a aprovação dos membros da diretoria em 24 de agosto de 2020.
2.

Base de preparação

2.1

Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB).
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, exceto
quando de outra forma indicado, no caso de determinados ativos e passivos financeiros (inclusive
instrumentos derivativos).
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D


'HPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLV
As demonstrações financeiras individuais da Controladora foram preparadas conforme as práticas
contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Elas também
estão em conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial
Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)). Essas
demonstrações individuais são divulgadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas.

E

'HPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV
As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as
práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e conforme as normas internacionais de relatório financeiro
(International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards
Board (IASB)).

2.2

Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações financeiras são apresentadas com valores em Reais, que é a moeda funcional da
Companhia. Em todas as demonstrações financeiras apresentadas em Reais, os valores foram
arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

2.3

Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativos
A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com os CPCs e IFRSs requer o uso de
certas estimativas contábeis críticas, e também o exercício de julgamento por parte da Administração da
Companhia e sua controlada no processo de aplicação das políticas contábeis. Dessa forma, os resultados
efetivos podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são continuamente revistas, e tais revisões são reconhecidas nos períodos em que
são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.
Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas críticas estão descritas na Nota 3.17.

2.4

Demonstração do valor adicionado
A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, é requerida pela
legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a companhias
abertas. A DVA foi preparada de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 "Demonstração do Valor Adicionado". As IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração.
Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração está apresentada como informação suplementar, sem
prejuízo do conjunto das demonstrações contábeis.

2.5

Reapresentação das demonstrações financeiras
Em 9 de agosto de 2020, através de Assembleia Geral Extraordinária, a Diretoria decidiu pela abertura de
capital da Companhia e a submissão de pedido de registro de emissora de valores mobiliários, categoria
“B-3 Novo Mercado”, perante a CVM, nos termos da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009,
conforme alteração (Instrução CVM nº 480).
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Neste contexto, a Companhia está reapresentando suas demonstrações financeiras originalmente
aprovadas pela Diretoria e emitidas em 28 de janeiro de 2020, referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2019. Foram necessárias a adequação e adição de determinadas divulgações visando atender
exigência técnicas e aprimorar a qualidade e transparência da informação, tais como:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

3.

Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas, inclusão de nota explicativa sobre
Investimento e apresentação do resultado de equivalência patrimonial em linha específica na
Demonstração do resultado da controladora; .
Apresentação da Demonstração do Valor Adicionado – DVA;
Apresentação de nota explicativa sobre segmento de negócio;
Apresentação de lucro por ação;
Apresentação de intrumentos financeiros derivativos em linha específica do balanço patrimonial;
Adição de análise de sensibilidade à Nota explicativa de Instrumentos financeiros;
Abertura de nota explicativa de “Outras receitas operacionais, líquidas”;
Reclassificação do saldo do incentivo fiscal SUDENE, na linha de “outras receitas” para apresentação
líquida do valor da despesa com Imposto de renda;
Inclusão de nota explicativa de partes relacionadas;
Apresentação de saldo de adiantamento a Fornecedores dentro do grupo de contas de Estoque por se
tratar de adiantamentos efetuados para aquisição de matérias primas. Anteriormente apresentado como
outras contas a receber.
Principais políticas contábeis
As políticas contábeis significativas adotadas pela Companhia estão descritas nas notas explicativas
específicas, relacionadas aos itens apresentados. Aquelas aplicáveis, de modo geral, em diferentes aspectos
das demonstrações financeiras, são descritas a seguir.
Importa ressaltar que tais políticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente em todos os
períodos apresentados nessas demonstrações financeiras.

3.1

Transações em moeda estrangeira
As transações em moeda estrangeira são inicialmente registradas à taxa de câmbio da moeda funcional em
vigor na data da transação.
Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos à taxa de câmbio da
moeda funcional em vigor na data do balanço.
Todas as diferenças são registradas na demonstração do resultado. Itens não monetários mensurados com
base no custo histórico em moeda estrangeira são convertidos utilizando a taxa de câmbio em vigor nas
datas das transações iniciais. Itens não monetários mensurados ao valor justo em moeda estrangeira são
convertidos utilizando as taxas de câmbio em vigor na data em que o valor justo foi determinado.
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3.2

Instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a Companhia se torna
parte das disposições contratuais dos instrumentos financeiros. Quando reconhecidos, são inicialmente
registrados ao seu valor justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua
aquisição ou emissão, exceto no caso de ativos e passivos financeiros classificados na categoria ao valor
justo por meio do resultado, onde tais custos são diretamente lançados no resultado do exercício.
Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Companhia são: caixa e equivalentes de caixa,
aplicações financeiras e contas a receber de clientes.
A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias de mensuração:

i.

.

Mensurados ao custo amortizado.

.

Valor justo por meio do resultado

Mensurados ao custo amortizado
Os ativos, que são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais quando tais fluxos de caixa
representam apenas pagamentos do principal e de juros, são mensurados ao custo amortizado. As receitas
com juros provenientes desses ativos financeiros são registradas em receitas financeiras usando o método
da taxa efetiva de juros. Quaisquer ganhos ou perdas devido à baixa do ativo são reconhecidos diretamente
no resultado e apresentados em outros ganhos/(perdas) juntamente com os ganhos e perdas cambiais. As
perdas por impairment são apresentadas em uma conta separada na demonstração do resultado.

ii.

Mensurados ao valor justo por meio do resultado
Para ativos financeiros mensurados ao valor justo, os ganhos e perdas serão registrados no resultado. Para
investimentos em instrumentos de dívida, isso dependerá do modelo do negócio no qual o investimento é
mantido.
A classificação depende do modelo de negócio da Companhia para gestão dos ativos financeiros e os
termos contratuais dos fluxos de caixa.
Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos, com swap cambial e NDF’s para fornecer proteção
contra o risco de variação das taxas de câmbio. Os instrumentos financeiros derivativos para proteão da
Companhia são reconhecidos ao valor justo.

3.3

Caixa e equivalentes de caixa
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e
não para investimento ou outros fins. A Companhia considera equivalentes de caixa, uma aplicação
financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um
insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como
equivalente de caixa, quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da
data da contratação.
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3.4

Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de produtos e serviços no
decurso normal das atividades da Companhia, são reconhecidas ao valor faturado, ajustado pela provisão ao
seu valor realizável, se necessário.
A partir de 1º de janeiro de 2018, A Companhia passou a avaliar, em base prospectiva, as perdas esperadas
de crédito associadas aos títulos de dívida registrados ao custo amortizado. A metodologia de impairment
aplicada depende de ter havido ou não um aumento significativo no risco de crédito.
A Companhia aplica reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do reconhecimento inicial
dos recebíveis.

3.5

Estoques
Os estoques são ativos mantidos para venda no curso normal dos negócios, em processo de produção para
venda ou na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de
produção ou na prestação de serviços.
São mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O valor de custo do estoque inclui
todos os custos de aquisição, que compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros
tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros
diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais,
abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição e custo
de transformação que incluem os custos diretamente relacionados com as unidades produzidas, como mãode-obra direta, alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos e variáveis, que sejam incorridos
para transformar os materiais em produtos acabados.
Os custos de produção fixos são aqueles que permanecem relativamente constantes independentemente do
volume de produção, tais como a depreciação e a manutenção de edifícios e instalações fabris, máquinas e
equipamentos e os custos de administração da fábrica.
Os custos indiretos de produção variáveis são aqueles que variam diretamente, ou quase diretamente, com o
volume de produção, tais como materiais indiretos e certos tipos de mão-de-obra indireta.
As provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consideradas
necessárias pela Administração.

3.6

Imobilizado
São apresentados ao custo líquido de depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor
recuperável, se for o caso. O referido custo inclui o custo de reposição de parte do imobilizado, custos de
empréstimo de projetos de construção de longo prazo e os custos referentes aos períodos de teste dos ativos
quando os critérios de reconhecimento forem satisfeitos. Quando partes significativas do ativo imobilizado são
substituídas, a Companhia reconhece essas partes como ativo individual com vida útil e depreciação específica.
Da mesma forma, quando uma inspeção relevante for feita, o seu custo é reconhecido no valor contábil do
imobilizado, se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos. Todos os demais custos de reparos e
manutenção são reconhecidos na demonstração do resultado quando incorridos.
A depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil do ativo, as taxas que levam em
consideração a vida útil estimada dos bens as quais estão demonstradas a seguir:
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Taxas anuais
de depreciação
%
2019

Taxas anuais
de depreciação
%
2018

6.15%
10%
20%
20%
1,67%
10%
15%

10%
10%
20%
20%
1.73% a 4%
10%
15%

Máquinas e equipamentos (i)
Móveis
Hardware
Veículos
Edificações e benfeitorias
Instalações
Ferramentas

(i) A vida útil de máquinas e equipamentos foi ajustada em processo anual de revisão das vidas úteis em
função da natureza de certos ativos da Companhia que vem se mostrando com vida útil superior ao
anteriormente estimado.
Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for
esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como
sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração
do resultado no exercício em que o ativo for baixado.
O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada
exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.
3.7

Investimento em controlada
O investimento em controlada na controladora sé contabilizado pelo método de equivalência patrimonial
sendo, inicialmente, reconhecidos pelo seu valor de custo.

3.8

Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos
incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer
diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida
na demonstração do resultado durante o período em que os financiamentos estejam em aberto, utilizando
o método da taxa efetiva de juros.
Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia
tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por período superior a 12 meses, após a
data do balanço.
Os custos de empréstimos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou
produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo
substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do
ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que
tais custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como
despesa no período em que são incorridos.
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3.9

Reconhecimento de receita
A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a
Companhia e quando possa ser mensurada de forma confiável. Isso ocorre mediante aceite final do cliente
no produto, de acordo com as condições contratuais estabelecidas. A receita é mensurada com base no
valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre
vendas.
A partir de 1o de janeiro de 2018, a Companhia adotou o IFRS 15/CPC 47 - "Receita de Contratos com
Clientes", essa nova norma trouxe os princípios que uma entidade deve aplicar para determinar a
mensuração da receita e quando ela é reconhecida. Essa norma baseia-se no princípio de que a receita é
reconhecida quando o controle de um bem ou serviço é transferido a um cliente, assim, o princípio de
controle substituiu o princípio de riscos e benefícios. A receita compreende o valor justo da
contraprestação recebida ou a receber pela venda de produtos ou prestação de serviços no curso normal
das atividades. A receita é apresentada líquida de descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre
vendas.
Custos diretamente relacionados aos contratos, que geram recursos usados no cumprimento do contrato e
espera-se que sejam recuperados, são capitalizados como custos para cumprir um contrato a partir da
adoção do IFRS 15/CPC 47, sendo incluídos nos ativos de contratos.
A Companhia reconhece a receita quando o “controle” de uma determinada operação é transferido ao
cliente. A Companhia avalia as transações de receita de acordo com os critérios específicos para
determinar se está atuando como agente ou principal e, ao final, concluiu que está atuando como principal
em todos os seus contratos de receita. Os critérios específicos, a seguir, devem também ser satisfeitos
antes de haver reconhecimento de receita:
Venda de produtos
A receita operacional da venda de bens no curso normal das atividades é medida pelo valor justo da
contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida quando a obrigação de
performance é cumprida pela Companhia e o produto encontra-se com todos os aspectos técnicos
aprovados pelo cliente (aceite formal), para fins de transfencia de controle.
Prestação de serviços
Criada para atender às demandas dos clientes, a Aeris possui uma divisão especializada (Aeris Service),
que se utiliza do conhecimento e infraestrutura na fabricação de pás, para oferecer ao mercado de O&M de
aerogeradores, um serviço diferenciado.
Em 2018, a Aeris internacionalizou sua área de serviços constituindo a AERIS LLC localizada em
Delaware-Texas-EUA com 100% de capital brasileiro. A empresa de serviços possui várias manutenções
nos parques eólicos dos EUA.
Outras receitas
Os valores registrados como “Outras receitas” se referem, essencialmente, ao reconhecimento de baixa de
adiantamento referente a honorários sobre contratos de clientes.
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3.10

Tributos
Imposto de renda e contribuição social - correntes
Ativos e passivos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são mensurados ao valor
recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. As alíquotas e as leis tributárias usadas para
calcular o montante dos tributos, são aquelas que estão em vigor ou substancialmente em vigor na data do
balanço. Os tributos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto para os casos
em que estiverem diretamente relacionados a itens registrados diretamente no patrimônio líquido ou na
reserva de ajustes de avaliação patrimonial, reconhecidos líquidos desses efeitos fiscais.
A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social. O imposto de renda é
calculado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que
excederem R$ 240 no período de 12 meses, e a contribuição social é calculada pela alíquota de 9% sobre o
lucro tributável. Reconhecidos pelo regime de competência, portanto, quando aplicável, as inclusões ao
lucro contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente
não tributáveis, para apuração do lucro tributável corrente geram créditos ou débitos tributários diferidos.
Imposto de renda e contribuição social – diferidos
O encargo de Imposto de Renda e a Contribuição Social corrente e diferido é calculado com base nas leis
tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. A administração avalia,
periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas apurações de impostos sobre a renda com
relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações; e estabelece
provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais.
O Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo
sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e
seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. Entretanto, o Imposto de Renda e a Contribuição
Social diferidos não são contabilizados se resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em
uma operação que não seja uma combinação de negócios, a qual, na época da transação, não afeta o
resultado contábil, nem o lucro tributável (prejuízo fiscal).
O Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da
probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias
possam ser usadas.
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há o
direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral
relacionado com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal. Dessa forma, impostos diferidos
ativos e passivos em diferentes entidades ou em diferentes países, em geral são apresentados em separado,
e não pelo líquido.
Tributos sobre compras:
Compras, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos tributos sobre compras, exceto:
x

Quando os tributos incorridos na compra de bens ou serviços não for recuperável junto às
autoridades fiscais, hipótese em que o tributo sobre compras é reconhecido como parte do custo de
aquisição do ativo ou do item de despesa, conforme o caso;
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Tributos sobre vendas:
x

O valor líquido dos tributos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído como componente dos
valores a recuperar ou a pagar no balanço patrimonial.

Descrição
PIS
COFINS
ICMS
IPI
ISS

Alíquotas
1,65%
7,60%
Isento
0%
2%

O imposto ICMS sobre a venda da Pá através do NCM 8503.00.90 tem isenção pelo Convênio Confaz
101/97.
O acúmulo de créditos tributários na Companhia decorre de saídas incentivadas nas vendas para o
mercado externo e de saídas isentas no mercado interno.
Os tributos (PIS e COFINS) são apresentados como deduções de vendas na demonstração do resultado e
os créditos decorrentes da não cumulatividade do PIS/COFINS são deduzidos do custo dos produtos
vendidos na demonstração do resultado.
O imposto IPI sobre a venda da Pás tem alíquota 0% de acordo com seu NCM 8503.00.90 na tabela TIPI.
As exportações são isentas dos tributos (PIS e COFINS) e não sofrem incidência dos impostos IPI e ICMS.
3.11

Subvenções e assistências governamentais
Subvenções governamentais são reconhecidas no resultado quando há segurança razoável de que a
subvenção será recebida e que as condições estabelecidas para o benefício serão cumpridas pela
Companhia. Posteriormente, são destinadas para reserva de incentivos fiscais no patrimônio líquido.
A Companhia goza de benefícios fiscais concedidos pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
- SUDENE, de redução de 75% do imposto de renda sobre o lucro da exploração, e durante a utilização dos
benefícios fica a Companhia obrigada a constituir reserva de incentivo fiscal pelo montante equivalente ao
imposto de renda não recolhido. O efeito do benefício apurado no período é UHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGRFRPR

UHFHLWDGHVXEYHQomRGHGX]LQGRRYDORUGRLPSRVWRGHUHQGDFRUUHQWHJHUDGR
A Companhia também goza do benefício fiscal concedido pelo Governo do Estado do Ceará através do
Orgão ADECE – FDI (Fundo de Desenvolvimento Industrial) com 75% do ICMS recolhido mensalmente e
100% do ICMS incidente nas importações de Matéria Prima e insumos para utilização no processo
industrial.
3.12

Provisões
Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada)
em consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para
liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. Quando a
Companhia espera que o valor de uma provisão seja reembolsado, em todo ou em parte, por exemplo, por
força de um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido como um ativo separado, mas apenas quando o
reembolso for praticamente certo.
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A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer
reembolso.
3.13

Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre Lucro ICPC 22 / IFRC 23
A nova interpretação, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, esclarece como aplicar os requisitos de
reconhecimento e mensuração do CPC 32 / IAS 12 – Tributos sobre o Lucro quando os tratamentos fiscais
são incertos, em virtude de quaisquer procedimentos fiscais adotados na apuração do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) que possam ser
questionados por autoridade fiscal e, consequentemente, implicar aumento ou diminuição de ativos,
passivos fiscais correntes e diferidos.
A Empresa deve avaliar a probabilidade de aceitação das autoridades fiscais em relação a tratamentos
fiscais de tributos sobre o lucro considerados como incertos e apresentá-los em separado, apurando
eventual contingência.
A Companhia não identificou impactos na aplicação do ICPC 22 / IFRC 23, após análises efetuadas.

3.14

Arrendamento mercantil – CPC 06 (R2) / IFRS 16
A Companhia não teve impactos em suas demonstrações financeiras pela adoção do CPC 06 (R2)/IFRS 16,
uma vez que a Companhia possui poucos contratos de leasing, todos considerados fora do escopo dessa
nova norma por se tratar de contratos de curto prazo ou de baixo valor.

3.15

Novas normas, interpretações e alterações com aplicação efetiva após 01 de janeiro de
2020
Não há normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto
significativo sobre as demonstrações financeiras da Companhia.

3.16

Consolidação
Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades estruturadas) nas quais o Grupo detém o
controle. As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido
para o Grupo. A consolidação é interrompida a partir da data em que o Grupo deixa de ter o controle.
Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos e passivos contingentes assumidos para a aquisição de
controladas em uma combinação de negócios são mensurados inicialmente pelos valores justos na data da
aquisição. O Grupo reconhece a participação não controladora na adquirida, tanto pelo seu valor justo
como pela parcela proporcional da participação não controlada no valor justo de ativos líquidos da
adquirida. A mensuração da participação não controladora é determinada em cada aquisição realizada.
Custos relacionados com aquisição são contabilizados no resultado do exercício conforme incorridos.
Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas do Grupo são eliminados.
Os prejuízos não realizados também são eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma
perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são alteradas, quando
necessário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pelo Grupo.
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3.17

Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
Julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que a Administração faça julgamentos
e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e
passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações financeiras.
No processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia, a Administração fez os seguintes
julgamentos que tem efeito mais significativo sobre os valores reconhecidos nas demonstrações
financeiras:
Estimativas e premissas
As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes
de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo de causar um ajuste
significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro são discutidas a seguir:
Perda por redução ao valor recuperável de créditos tributários
Ativos e passivos de tributos correntes referentes aos exercícios corrente e anterior são mensurados pelo
valor esperado a ser recuperado ou pago às autoridades tributárias, utilizando as alíquotas de tributos que
estejam aprovadas no fim do exercício que está sendo reportado. $&RPSDQKLDSRVVXLDF~PXORGH
FUpGLWRVWULEXWiULRVUHJLVWUDGRVQRDWLYRdecorrente de saídas incentivadas nas vendas para o mercado
externo e de saídas isentas no mercado interno.

A Administração possui planos para a realização futura dos referidos créditos de ICMS, com algumas
alternativas de realização que são consideradas atualmente: (i) compensação com outros tributos
estaduais, de acordo com a legislação tributária vigente; (ii) comercialização dos créditos com terceiros,
mediante anuência do Estado e; (iii) pedido de aprovação e ressarcimento, em espécie, dos referidos
créditos tributários, junto às autoridades fiscais.
Vida útil do ativo imobilizado
A vida útil econômica dos bens integrantes do Ativo Imobilizado da Companhia foi estabelecida pela sua
equipe técnica interna, especificamente os profissionais responsáveis pela produção e pela manutenção
das instalações da Companhia.

Para isso, foram utilizadas as seguintes premissas:
x
x
x
x
x

Planejamento de gastos com o imobilizado: política de substituição de máquinas, defasagem
tecnológica dos bens e comparativos com a tecnologia utilizada pela concorrência, nível de
obsolescência, etc;
Obsolescência técnica ou comercial proveniente de mudanças ou melhorias na produção, ou de
mudança na demanda do mercado para o produto derivado do ativo;
Condições de uso: instalações, umidade no ambiente, calor, poeira, sujeira;
Avaliação do histórico e comparativo dos bens semelhantes, inclusive comparações com empresas do
mesmo setor;
Política de manutenção da Companhia – visando salvaguardar os ativos.
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4.

Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
2018

2019
Recursos em caixa
Recursos em banco
Aplicações financeiras

39
45.541
18.027
63.607

Consolidado
2019
2018

71
20.579
46.713
67.363

42
47.633
18.027
65.702

76
21.992
46.713
68.781

As aplicações financeiras referem-se a instrumentos financeiros de curto prazo, de alta liquidez,
classificados como custo amortizado, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de
caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
Esses investimentos financeiros referem-se substancialmente a Certificados de Depósitos Bancários
remunerados à taxa média de 100% do CDI (100% do CDI em 2018).
5.

Ativos financeiros

Banco do Nordeste
Banco BBM
Banco Alfa
Banco do Brasil

2019

2018

13.097

10.454
4.517
14.642
3.005
32.618

13.097

As aplicações financeiras do ativo circulante referem-se a instrumentos financeiros classificadas como
mensuradas pelo custo amortizado. Esses investimentos financeiros referem-se substancialmente a
Certificados de Depósitos Bancários remunerados à taxa média de 100% do CDI (100% do CDI em 2018).
Conforme descrito na Nota 13, essas aplicações são mantidas como garantias de alguns empréstimos, e
como são renovadas anualmente, são mantidas no ativo circulante, porém segregadas dos equivalentes de
caixa, por possuírem um prazo de realização superior 90 dias.
6.

Contas a receber de clientes e adiantamentos de clientes
Controladora
2019
2018
Venda de pás
Prestação de serviços

87.768
7.846
95.614
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A seguir demonstramos a composição da carteira de contas a receber de clientes por idade de vencimento:
Controladora
2019
2018
A vencer entre um a 30 dias
A vencer entre 31 a 60 dias

94.346
1.268
95.614

50.584
6.429
57.013

Consolidado
2019
2018
94.346
4.186
98.532

50.584
6.802
57.386

A Companhia não constituiu perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa pelo fato de todo o
saldo a receber ter sido constituído em 2019 e não haver saldos vencidos de clientes com histórico ou
qualquer expectativa de perda.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possui um saldo de R$ 102.571 (2018 - R$ 36.845) de
adiantamentos de clientes. Esses valores serão compensados em faturamentos futuros, geralmente
próximos ao final de cada contrato. Como não há previsão formal de compensação em 2020, o saldo foi
classificado no passivo não circulante.
7.

Estoques
2019
Matéria-prima
Adiantamento a Fornecedor
Produto em elaboração
Material auxiliar
Produto acabado
Material de manutenção
Material de segurança
Outros

58.565
28.571
44.311
13.213
13.187
4.758
1.417
3.237
167.259

2018
31.022
19.778
15.573
9.591
5.171
4.189
826
2.561
88.711

O custo dos estoques reconhecido no resultado e incluído em "Custo das vendas" totalizou R$ 672.327
(2018 - R$ 485.002).
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia baseada na melhor estimativa não identificou itens obsoletos
no saldo de estoque.
8.

Impostos a recuperar
2019

2018

ICMS (a)
IPI (b)
PIS (c)
COFINS (c)
REINTEGRA (d)
INSS
Outros tributos

60.836
8.802
3.286
14.985
1.946
1.719
283
91.857

50.676
6.812
434
1.974
2.721
1.715
725
65.057

Circulante
Não circulante

35.575
56.282

14.381
50.676
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(a) Os créditos de ICMS referem-se, basicamente, a créditos originados do pagamento do ICMS na

aquisição de matéria prima para a produção, em volume superior aos débitos gerados nas vendas
locais, haja vista que as vendas ao mercado externo são isentas.



A Companhia tem expectativa de recuperar referidos créditos integralmente, seja para compensar
impostos em vendas no mercado interno, seja na aquisição de ativos imobilizados, venda para
terceiros, ou até mesmo, através de pedido de ressarcimento em espécie ao Governo do Estado do
Ceará, pois os créditos não expiram.



A Companhia estima que os mesmos sejam realizados no prazo máximo de 9 (nove) anos.

(b) Os créditos de IPI referem-se, basicamente, a créditos originados do pagamento do IPI na aquisição

de matéria prima para a produção e estão sendo realizados de forma linear de acordo com a operação
da Companhia.
(c) O Crédito de PIS e COFINS é oriundo da compra de matéria prima para a Produção. Devido aos
índices elevados de exportação em 2019, cerca de 70% do faturamento, a Companhia acumulou
crédito no final do exercício. Sua realização se dará entre o primeiro e segundo semestre com o
faturamento em mercado nacional do produto V150, com geração de débito de Pis e Cofins na sua
apuração não cumulativa.

(d) O Reintegra (Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas

Exportadoras) é um programa criado pelo governo para incentivar a exportação de produtos
manufaturados. Seu objetivo é devolver de forma parcial ou integral o resíduo tributário existente na
cadeia de produção de bens exportados.

9.

Impostos e contribuições sociais diferidos

a)

Conciliação das despesas e receitas de Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social (CS) e da alíquota
efetiva vigente sobre esses impostos
31/12/2019

Consolidado
31/12/2018

103.685
34%
(35.253)

132.857
34%
(45.271)

Adições permanentes:
(3.157)
Despesas não dedutíveis
(3.157)
Exclusões permanentes:
2.084
Exclusões
2.084
Incentivos
19.005
Outros Ajustes:
1.670
Imposto de renda e contribuição social (corrente) e diferido no resultado do
período após adições/exclusões *34%
(14.943)
Alíquota efetiva
14,41%

(2.164)
(2.164)
3.458
3.458
22.965
5.559

Lucro contábil antes do imposto de renda e da contribuição social
Alíquota fiscal combinada
Imposto de renda e contribuição social pela alíquota fiscal combinada
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Impostos diferidos ativos

A Companhia, fundamentada na expectativa de geração de lucros tributáveis futuros determinada em
estudo técnico aprovado pela Administração, reconheceu créditos tributários sobre prejuízos fiscais e
bases negativas de imposto de renda e contribuição social, que não possuem prazo prescricional. O crédito
foi utilizado integralmente no exercício de 2018.
Incentivos
Conforme descrito na Nota 3.11, a Companhia goza de benefícios fiscais concedidos pela Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, de redução de 75% do imposto de renda sobre o lucro da
exploração.
10.

Imobilizado
Controladora
2019
Depreciação
Custo
Imobilizado em andamento
Máquinas e equipamentos
Móveis
Hardware
Terrenos
Veículos
Edificações e benfeitorias
Instalações
Ferramentas
Total

2018

acumulada

37.514
90.194
9.044
4.670
21.789
1.896
177.970
47.221
1.563
391.861

Líquido

(15.536)
(2.860)
(2.679)
(571)
(8.773)
(17.092)
(723)
(48.235)

Líquido

37.514
74.658
6.183
1.991
21.789
1.325
169.196
30.129
839
343.625

3733
35901
5455
1686
13740
765
97053
35053
913
229.890
Consolidado

2019
Depreciação
acumulada

Custo

2018
Líquido

Imobilizado em andamento

37.514

37.514

3733

Máquinas e equipamentos

90.194

(15.536)

74.658

35901

Móveis

9.049

(2.860)

6.189

5.455

4.670
21.789
1.896
177.970

(2.679)
(571)
(8.773)

1.991
21.789
1.325
169.196

1686
13740
765
97053

Instalações

47.221

(17.092)

30.129

35053

Ferramentas

1.881
390.288

(723)
(48.235)

1.158
343.985

913
194.299

Hardware
Terrenos
Veículos
Edificações e benfeitorias

Total

-

Líquido
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37.514

Em 31 de dezembro de 2019

74.658

699

(9.850)
(1.431)

Baixas

Transferências

(3.331)

Depreciação

51.239

6.183

(19)

(18)

(795)

1.560

5.455

3.733
35.212

Em 31 de dezembro de 2018

35.901

(3)
156

567

(1.193)

(729)

644

5.387

Transferências

(3.907)

6.895

32.346

Móveis

Baixas

Depreciação

1.412
3.514

Em 31 de dezembro de 2017

Imobilizado
Máquinas e
em andamento equipamentos

A movimentação dos saldos do ativo imobilizado está demonstrada a seguir:

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
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1.991

47

(10)

(655)

923

1.686

(509)

495

1.700

Hardware

21.789

8.049

13.740

13.740

1.325

(268)

828

765

(119)

605

279

Terrenos Veículos

Controladora

Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A.

169.196

777

(2.406)

73.772

97.053

49

(1.683)

1.101

97.586

30.129

(75)

(4.867)

18

35.053

139

(4.861)

982

38.793

840

2

(280)

205

913

282

(232)

399

464

-

-

(30.213)

30.213

Adiantamento
para aquisição
Edificações e
benfeitorias Instalações Ferramentas de imobilizado

343.625

(9.878)

(12.602)

171.806

194.299

(30.216)

(12.040)

14.635

221.920

Total

358

(1.431)
37.514



567
35.901
51.279
(3.335)
(9.850)
699
74.694

(1.193)
3.733
35.212


5.387
644
(729)
(3)
156
5.455
1.566
(796)
(18)
(19)
6.189


32.346
6.895
(3.907)

1.412
3.514

1.686
923
(655)
(10)
47
1.991

1.700
495
(509)



Hardware

21.789

13.740
8.049




13.740



Terrenos

Consolidado

1.325




765
828
(268)




279
605
(119)



Veículos

777
169.196

(75)
30.129




139
35.053
18
(4.867)

38.793
982
(4.861)



2
1.158




282
913
546
(302)

464
399
(232)



Instalações Ferramentas



-



-

(30.213)

30.213

Adiantamento
para aquisição
de imobilizado

343.985
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A Companhia não tem nenhum bem dado em garantia relacionado a empréstimos.

Durante 2019, o Grupo capitalizou custos de empréstimos no valor de R$ 3.127.



194.299
172.193
(12.629)
(9.878)




221.920
14.635
(12.040)
(30.216)

Total

O ativo imobilizado da Companhia, após análise de fontes internas, não apresentou qualquer indício de perda, desvalorização, ou dano físico, que pudessem comprometer o seu fluxo de caixa futuro.





49
97.053
73.772
(2.406)

97.586
1.101
(1.683)



Edificações e
benfeitorias

A depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil do ativo, e taxas que levam em consideração a vida útil estimada dos bens.

Em 31 de dezembro de 2017
Adições
Depreciação
Baixas
Transferências
Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Depreciação
Baixas
Transferências
Em 31 de dezembro de 2019

Móveis

Imobilizado
Máquinas e
em andamento equipamentos

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
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Fornecedores

2019
No país
No exterior

Controladora
2018

70.640
45.940
116.580

16.975
12.639
29.614

2019

Consolidado
2018

70.640
45.989
116.629

16.975
12.643
29.618

O saldo a pagar no final do exercício de 2019 refere-se principalmente à compra de matéria-prima e materiais
auxiliares a produção.
12.

Empréstimos e financiamentos
Moeda
original
Banco do Nordeste
Banco do Nordeste

Reais
Reais

Banco JP Morgan
Banco Votorantim
Banco BNDES
Banco ABC

Dólar
Reais
Reais
Reais

Banco Itaú
FINEP
Banco CitiBank
Banco BCG
Banco do Brasil
Banco Santander

Dólar
Reais
Reais
Reais
Reais
Reais

Modalidade

Taxa de juros

Financiamento
FINIMP
Moeda
estrangeira
CCE
Financiamento
CCE
Moeda
estrangeira
Financiamento
CCE
CCE
Giro
Giro

10% a.a. (**)
2,5% a.a. + Variação

94.867
17.717

CDI (*)
CDI + 3,5% a.a.
TJLP + 5%
CDI + 3,5% a.a.

42.592
25.404
27.932

Circulante
Não circulante

CDI + 2,95% a.a.. (*)
7% a.a.
CDI + 3,5% a.a.
CDI + 3,5% a.a.
4,38% a.a.
CDI + 2,10% a.a.

2019

2018
62.264
42.443
35.465
32.600
30.393

31.555
22.213
50.291
13.965
30.422
19.517
376.477

30.199
28.056
20.259
15.196
10.040
306.915

184.650
191.827

73.073
233.893

376.477

306.915

(*) Referente à operação financeira com swap cambial
(**) Não considera o bônus de adimplência de 25% de acordo com o regulamento do FNE (Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste).
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A seguir demonstramos a movimentação de empréstimos e financiamentos no período:
Não
circulante

Circulante
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Captação de empréstimos
Juros e variação cambial
Amortização de principal
Amortização de juros
Transferência
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Captação de empréstimos
Juros e variação cambial
Amortização de principal
Amortização de juros
Transferência
Saldos em 31 de dezembro de 2019

87.290
82.328
29.213
(153.468)
(26.662)
54.321
73.022
182.497
32.947
(78.900)
(30.272)
5.356
184.650

Total

193.351
174.133
21.213
(79.938)
(20.546)
(54.321)
233.893
42.845
298,34
(79.853)
(5.356)
191.827

280.641
256.461
50.427
(233.406)
(47.208)
306.915
225.342
33.245
(158.753)
(30.272)
_
376.477

A seguir demonstramos o cronograma de desembolsos financeiros:
2019
2019
2020
2021
2022
2023 em diante

184.562
62.282
49.436
80.197
376.477

2018
73.073
48.073
14.551
51.617
119.652
306.915

Garantias financeiras
A seguir demonstramos as garantias dos empréstimos e financiamentos vigentes:
Tipo de garantia
Cessão fiduciária de cotas do fundo de investimento
Aval pessoa física
Aplicações financeiras
Carta fiança

2019

2018

25.404
13.097
5.283
43.784

43.864
10.041
13.459
15.646
83.010

Cláusulas restritivas
A Companhia possui alguns contratos de financiamento que preveem cláusulas de vencimento antecipado
da dívida em caso de não cumprimentos de determinadas exigências contratuais. Em 31 de dezembro de
2019 e de 2018 a Companhia cumpriu todas essas exigências.
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13.
i.

Patrimônio líquido
Capital social
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o capital social era de R$ 36.183 e estava composto da seguinte forma
(em unidades):
2019
2018
ON - Ações ordinárias nominativas

609.670.554
609.670.554

Quantidade de Ações
Nome do acionista
Alexandre Funari Negrão
Alexandre Sarnes Negrão
BV Consultoria Empresarial Eireli
Bruno Lolli
Cassio Cancela e Penna
Daniel Henrique da Costa Mello
Vitor de Araujo Santos
Gisela Sarnes Negrão Assis
Fernanda Sarnes Negrão
Marcio José Marzola
Luiz Henrique Thonon
Total

ON
463.349.621
30.483.527
18.290.117
13.717.587
13.717.587
13.717.587
13.717.587
12.193.412
12.193.412
12.193.412
6.096.706
609.670.554

609.670.554
609.670.554

% ON
76,0%
5,00%
3,00%
2,25%
2,25%
2,25%
2,25%
2,00%
2,00%
2,00%
1,00%
100%

As ações são classificadas da seguinte maneira:
ON - Ações ordinárias nominativas;

As ações são indivisíveis em relação à Companhia e, cada ação, ordinária ou preferencial, confere ao seu
titular o direito a um voto nas deliberações sociais.
A Companhia poderá, até o limite máximo permitido em lei, emitir ações preferenciais, com ou sem direito
a voto, em uma ou mais classes, mesmo que mais favorecidas do que as anteriormente existentes, fixandolhes as respectivas preferências e vantagens.
A emissão de ações preferenciais, com ou sem direito de voto, ou o aumento de classes existentes sem guardar
proporção com as demais espécies e classes não ensejarão aos acionistas dissidentes o direito de retirada a que se
refere o artigo 137 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.
As ações preferenciais de emissão da Companhia conferirão aos seus titulares os seguintes direitos:
As ações preferenciais nominativas de classe “D”, sem valor nominal, conversíveis em ações ordinárias e
resgatáveis, conferirão aos seus titulares prioridade principal na distribuição dos dividendos com relação
às ações preferenciais nominativas de classes “A” e “B” e às ações ordinárias nominativas de emissão da
Companhia, e em igualdade de condições com as ações preferenciais nominativas de classe “C” de emissão
da Companhia, e dividendos fixos e cumulativos, devidos e calculados sobre o preço de sua emissão,
definidos pelo equivalente a 100% (cem por cento) do Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”),
adicionado de 5,5% (cinco vírgula cinco por cento) ao ano. As ações preferenciais nominativas de classe
“D” serão resgatáveis pela Companhia, a qualquer tempo, mediante requerimento pelo acionista detentor
de tais ações, pelo valor de subscrição de tais ações, conjuntamente com eventuais dividendos fixos e
cumulativos devidos e ainda não pagos. A Companhia até 31 de dezembro de 2019 e 2018 não emitiu ações
dessa natureza.
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Ademais, as ações preferenciais classe “D” serão conversíveis em ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal da Companhia; o número de ações ordinárias a serem emitidas em razão da conversão será
calculado considerando-se (i) o preço de emissão das ações preferenciais classe “D” e qualquer dividendo
fixo e cumulativo devido até a data de conversão calculado pro rata die; e (ii) o valor patrimonial das ações
da Companhia, apuradas conforme balanço patrimonial levantado com pelo menos 30 (trinta) dias de
antecedência da conversão.
ii.

Ações em tesouraria
Durante o exercício de 2018, houve cancelamento das ações em tesouraria, que haviam sido emitidas em
2017 para compra de terreno pelos acionistas, através de emissão de ações preferenciais. Vide Nota 10.

iii.

Destinação dos lucros
Conforme estatuto social, os lucros apurados correspondentes a cada exercício social serão destinados da
seguinte forma: 5% (cinco por cento) do lucro líquido serão destinados para constituição da reserva legal,
limitada a 20% do capital social da Companhia; De acordo com o Estatuto Social da Companhia, os
acionistas terão direito como dividendo mínimo obrigatório 1% (um por cento) dos lucros líquidos da
Companhia na proporção de suas respectivas participações na forma de dividendo obrigatório; O saldo
remanescente do lucro líquido apurado será alocado conforme for decidido pelos acionistas em assembleia
geral, observado o disposto no artigo 24 do Estatuto.
Reserva de incentivo fiscal
É constituída anualmente a partir da parcela do lucro decorrente das subvenções para investimento
recebidas pela Companhia.


Distribuição de dividendos


No ano de 2019, foi aprovado pelos acionistas a distribuição de dividendos no montante de R$ 44.371
(2018 – R$ 58.325), dos quais até 31 de dezembro de 2019, R$ R$ 39.613 (2018 - R$ 49.437) haviam sido
pagos e R$ 4.758 (2018 - R$ 8.888 estavam provisionados no passivo circulante.
14.

Receita operacional líquida
2019
Receita bruta
Venda de produtos
Prestação de serviços
Deduções
Impostos sobre as vendas (a)
Impostos sobre serviços
Receita operacional líquida
(a)

Controladora
2018

2019

Consolidado
2018

825.986
19.807
845.793

674.298
7.088
681.386

825.986
35.312
861.298

674.298
7.461
681.759

(24.863)
(2.176)
(27.039)

(33.852)
(701)
(34.553)

(24.863)
(2.176)
(27.039)

(33.852)
(701)
(34.553)

818.754

646.833

834.259

647.206

A tributação sobre vendas está sendo demonstrada no item 3.10 das políticas contábeis.
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15.

Custos dos produtos vendidos
2019
Custo de materiais
Pessoal
Depreciação e amortização
Utilidades
Serviços prestados
Aluguéis
Outros

16.

(491.626)
(121.948)
(12.428)
(16.141)
(9.985)
(4.205)
(15.995)
(672.327)

(342.546)
(96.692)
(11.330)
(13.786)
(10.291)
(4.352)
(6.005)
(485.002)

2019

Consolidado
2018

(492.884) (342.555)
(130.975)
(96.959)
(12.455)
(11.330)
(16.202)
(13.786)
(10.005)
(10.291)
(4.695)
(4.352)
(18.917)
(6.007)
(686.132) (485.280)

Despesas, com vendas, gerais e administrativas

2019
Pessoal
Serviços prestados
Depreciação e amortização
Despesas com viagem
Aluguéis
Utilidades
Outros

17.

Controladora
2018

(32.344)
(4.556)
(963)
(6.334)
(363)
(1.297)
(949)
(46.806)

Controladora
2018
(19.928)
(3.465)
(833)
(5.458)
(181)
(1.394)
(732)
(31.991)

2019

Consolidado
2018

(34.478)
(20.171)
(4.930)
(3.517)
(963)
(833)
(6.334)
(5.568)
(499)
(235)
(1.333)
(1.397)
(1.222)
(848)
(49.759) (32.569)

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
2019
Receitas de fase de testes (i)
Resultado na venda de ativos
Recuperação de Impostos
Outras receitas
Despesas com garantia
Doações (ii)
Outras despesas

32.342
8.710
752
(2.005)
(1.017)
(1.479)
37.304

(i) Receita proveniente de início de contrato de desenvolvimento de projetos.
(ii) Doações Lei Rouanet/FCAD/IDOSO/ESPORTE.
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18.

Resultado financeiro
2019
Despesas financeiras
Instrumentos financeiros derivativos
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Outros
Receitas financeiras
Instrumentos financeiros derivativos
Rendimento de aplicações financeiras
Outros
Resultado financeiro

19.

Controladora
2018

2019

Consolidado
2018

(48.623)
(40.929)
(1.498)
(91.050)

(41.985)
(32.008)
(601)
(74.594)

(48.623)
(40.929)
(1.679)
(91.231)

(41.985)
(32.008)
(610)
(74.603)

48.405
3.612
7.439
59.456

39.184
3.407
3.695
46.286

48.405
3.612
7.505
59.522

39.184
3.407
3.695
46.286

(31.595)

(28.308)

(31.709)

(28.317)

Instrumentos financeiros, objetivos e políticas para gestão de risco financeiro
A seguir demonstramos a classificação dos instrumentos financeiros por categoria:
2019
Mensurados ao custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa
Ativos financeiros
Contas a receber de clientes
Outras contas a receber
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Mensurados ao valor justo por meio do resultado
Instrumentos financeiros derivativos

2018

63.607
13.097
95.614
22.594
116.580
376.477

67.363
32.618
57.013
18.608
29.614
306.915

1.093

1.345

Mensuração
Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo
valor contábil, menos a perda (impairment) no caso de contas a receber, estejam próximos de seus valores
justos.
A tabela abaixo classifica os ativos e passivos contabilizados ao valor justo de acordo com o método de
avaliação. Os diferentes níveis foram definidos como segue:
.

Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.

.

Nível 2 - informações, além dos preços cotados incluídas no nível 1, que são observáveis pelo mercado
para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados
dos preços).
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.

Nível 3 - informações para os ativos ou passivos que não são baseadas em dados observáveis pelo
mercado (ou seja, premissas não observáveis).

O processo de mensuração do valor justo dos instrumentos financeiros da Companhia está classificado
como Nível 1. Apenas os instrumentos financeiros derivativos classificam-se no Nível 2, cujo saldo em 31
de dezembro de 2019 e de R$ 1.093 e cujos vencimentos são de curto prazo. Em 31 de dezembro de 2019 e
2018, a Companhia não identificou diferenças significativas entre os valores de mercado dos instrumentos
financeiros e os valores apresentados nas demonstrações financeiras.
Fatores de risco financeiro
A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:
x

Risco de crédito;

x

Risco de liquidez; e

x

Risco cambial e taxa de juros.

Essa nota apresenta informações sobre a exposição a cada um dos riscos supramencionados e os objetivos
da Companhia.
A gestão de risco é realizada pela diretoria financeira da Companhia, segundo as políticas aprovadas pelo
Conselho de Administração. A diretoria financeira identifica, avalia e protege a Companhia contra
eventuais riscos financeiros em cooperação com as unidades operacionais da Companhia.
Riscos de crédito
Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer perdas decorrentes de inadimplência de suas
contrapartes. Para mitigar esses riscos, a Companhia adota como prática a análise das situações financeira
e patrimonial de suas contrapartes, assim como a definição de limites de crédito e acompanhamento
permanente dos saldos a receber com cada cliente.
Riscos de liquidez
As principais fontes de recursos financeiros utilizados pela Companhia são advindas de empréstimos
tomados com instituições financeiras com vencimento de longo prazo e realização da venda de seus
produtos.
As principais necessidades de recursos financeiros da Companhia advêm da necessidade do pagamento de
matéria-prima para produção, das despesas operacionais, despesas com salários e outros desembolsos
operacionais.
O cronograma de pagamento das parcelas de longo prazo dos empréstimos e financiamentos está
apresentado na Nota 13.
Risco de mercado
Risco cambial
Os resultados da Companhia estão suscetíveis a variações significativas em função dos efeitos da
volatilidade da taxa de câmbio sobre os passivos atrelados a moedas estrangeiras, principalmente do dólar
norte-americano, decorrentes dos empréstimos tomados nos exercícios de 2019 e 2018.
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A Companhia avalia a contratação de operações swap para mitigar esses riscos. A Administração optou no
exercício findo em 31 de dezembro de 2019 pela contratação de swap cambial e NDF’s com o objetivo de
eliminar integralmente o efeito da variação cambial sobre a dívida de USD7.692.308 com o Banco
CitiBank S.A., Banco Itaú EUR 6.659.710 e Votorantim USD 2.543.558
Tal instrumento a valor de mercado em 31 de dezembro de 2019 é R$ 1.092.757 (R$ 1.346.376 em 31 de
dezembro de 2018) e tem vencimento na mesma data dos referidos financiamentos.
A seguir demonstramos a exposição cambial da Companhia:
2019
Saldos indexados em dólares
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores no exterior
Contratos de swap
Posição líquida

2018
(US$)

17.681
7.346
(18.252)
6.775

18.189
3.262
(18.747)
2.704

Análise de sensibilidade cambial
Análise de sensibilidade tem como objetivo mensurar o impacto às mudanças das variáveis de mercado
sobre cada instrumento financeiro representativo. Não obstante, a liquidação das transações envolvendo
essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados devido à subjetividade contida no
processo utilizado na preparação dessas análises. São apresentados o cenário provável (cenário base) e
mais dois cenários, nos termos determinados pela Instrução CVM nº 475/08, representando a
deterioração da variável de risco em 25% (possível) e 50% (remoto). O cenário provável foi definido por
meio de premissas disponíveis no mercado (B3 e publicações BC Focus).
Os cálculos estimados pela Administração da Companhia estão refletidos no cenário provável, conforme
tabela abaixo:
2019
Fator de
Risco

Cenário Provável

Taxa média
a.a.

Valores
expostos

Taxa
média
a.a

Posição Ativa

USD

4,03

73.568

4,10

Posição Passiva

USD

4,03

(100.876)

4,10

Exposição líquida

(27.308)
2018
Fator de
Risco

Taxa
média
a.a

5,13

19.973

6,15

38.681

5,13

(27.387)

6,15

(53.040)

Taxa
média
a.a

1.265
(1.734)

Cenário Remoto 50%

Efeito no
resultado

Efeito no
resultado

(470)
Cenário Provável

Taxa média
a.a.

Cenário Possível 25%

(7.414)
Cenário Possível 25%

Valores
expostos

Taxa
média
a.a

Efeito no
resultado

Taxa
média
a.a

Efeito no
resultado

Efeito no
resultado

(14.358)
Cenário Remoto 50%
Taxa
média
a.a

Efeito no
resultado

Posição Ativa

USD

3,87

72.641

3,75

(2.340)

4,69

15.236

5,63

32.811

Posição Passiva

USD

3,87

(83.118)

3,75

2.677

4,69

(17.433)

5,63

(37.544)

Exposição líquida

(10.447)

337

(2.198)

(4.733)

Riscos da taxa de juros
A Companhia está exposta, principalmente, às variações nas taxas de juros CDI nas aplicações financeiras
e nos empréstimos e financiamentos. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os ativos e passivos financeiros
tem os seguintes valores:
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2019
Taxa variável – CDI
Ativos financeiros
Passivos financeiros

2018

28.957
(215.183)
(186.226)

79.331
(182.650)
(103.319)

Análise de sensibilidade à taxa de juros


Análise de sensibilidade tem como objetivo mensurar o impacto às mudanças das variáveis de mercado
sobre cada instrumento financeiro representativo. Não obstante, a liquidação das transações envolvendo
essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados devido à subjetividade contida no
processo utilizado na preparação dessas análises. São apresentados o cenário provável (cenário base) e
mais dois cenários, nos termos determinados pela Instrução CVM nº 475/08, representando a
deterioração da variável de risco em 25% (possível) e 50% (remoto). O cenário provável foi definido por
meio de premissas disponíveis no mercado (B3 e publicações BC Focus).
A tabela abaixo demonstra a sensibilidade a eventuais mudanças no patamar, indicando a deterioração na
situação financeira da Companhia mediante o incremento nas taxas de juros, sobre a parcela de
empréstimos e financiamentos afetada abaixo:
2019

Posição Ativa
Posição Passiva
Exposição líquida

Fator de
Risco

Taxa média
a.a.

CDI
CDI

4,40%
4,40%

Valores
expostos
28.957
(215.183)
(186.226)

2018

Posição Ativa
Posição Passiva
Exposição líquida

Fator de
Risco

Taxa média
a.a.

CDI
CDI

6,40%
6,40%

Valores
expostos
79.331
(182.650)
(103.319)

Cenário Provável

Cenário Possível 25%

Cenário Remoto 50%

Taxa
média
a.a

Taxa
média
a.a

Taxa
média
a.a

4,40%
4,40%

Efeito no
resultado
-

5,50%
5,50%

Efeito no
resultado
7.239
(53.796)
(46.557)

6,60%
6,60%

Efeito no
resultado
14.479
(107.592)
(93.113)

Cenário Provável

Cenário Possível 25%

Cenário Remoto 50%

Taxa
média
a.a

Taxa
média
a.a

Taxa
média
a.a

6,40%
6,40%

Efeito no
resultado
-

8,00%
8,00%

Efeito no
resultado
19.833
(45.663)
(25.830)

9,60%
9,60%

Efeito no
resultado
39.666
(91.325)
(51.660)

Gestão de capital
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de
continuidade da Companhia e de sua controlada para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras
partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.
Para manter ou ajustar a estrutura de capital da Companhia, a administração pode, ou propõe, nos casos
em que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos
acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de
endividamento.
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Condizente com outras companhias do setor, a Companhia monitora o capital com base no índice de
alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida expressa como percentual do capital
total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto
e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial consolidado), subtraído do montante de
caixa e equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme
demonstrado no balanço patrimonial consolidado, com a dívida líquida.
Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 podem ser assim sumariados:
Consolidado
2019
Total dos empréstimos (Nota 12)
(-) Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)
(-) Ativos financeiros (Nota 5)
Dívida líquida
Total do patrimônio líquido – Nota 13

Índice de alavancagem financeira - %

2018

376.477
(65.702)
(13.097)
297.678

306.915
(68.781)
(32.618)
205.516

174.210

129.839

471.888

335.355

63%

61%

O capital não é administrado ao nível da Controladora, somente ao nível consolidado.
20.

Provisão para contingências
A Companhia é parte em ações judiciais e processos trabalhistas, decorrentes do curso normal das
operações. Periodicamente, a Administração avalia os riscos contingentes, tendo como base fundamentos
jurídicos e econômicos, com o objetivo de classificá-los, segundo suas chances de ocorrências e de
exigibilidade, como prováveis, possíveis ou remotas, levando em consideração, conforme o caso, as
análises dos assessores jurídicos que patrocinam as causas da Companhia.
Em 2019, os processos avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco possível são de R$ 6.004,
não provisionados, referentes a causas de natureza trabalhista. Não há causas com risco provável de perda.

21.

Partes Relacionadas
A Companhia mantém transações e saldos com partes relacionadas, das quais destacamos:
Ativo circulante
Direito com Partes
Relacionadas (i)
Mutuo Aeris LLC (ii)
Total

(i)
(ii)

Operação

2019

2018

Mútuo
Mútuo

1.408
2.768
4.176

7.620
7.620

Mútuo entre Partes Relacionadas conforme contratos assinados em 2017. O saldo de R$ 1.408 será
recebido das partes no primeiro semestre de 2020;
Mútuo entre a empresa Coligada EUA conforme contrato assinado. O saldo de R$ 2.768 será recebido
das partes no primeiro trimestre de 2020.
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Remuneração do pessoal Chave da Administração
O pessoal-chave da Administração inclui a Diretoria e Conselho de Administração. A remuneração paga ou
a pagar ao pessoal-chave da administração, por seus serviços prestados, está apresentada a seguir:

Salários e outros Benefícios de Curto Prazo, a Administração
22.

2019

2018

14.383

5.403

Investimento em controlada
O investimento, iniciado no exercício de 2018, se refere a expansão da operação de prestação de serviços
de manutenção de pás nos Estados Unidos, com a controlada direta Aeris Service LLC EUA, na qual a
Companhia possui 100% de participação e cuja operação ainda está em fase inicial, sem apuração de
resultados operacionais positivos, e ainda necessitando de investimentos dos acionistas, mas já é
referência local de prestação de serviços no seu segmento.
2019

2018

Investimento em controlada

2.537

1.798

Total

2.537

1.798

Movimentação do investimento
A Companhia possui investimento em controlada, cujas movimentações estão descritas a seguir:
2019

2018

Saldo inicial 1º de janeiro

1.798

-

Aporte de capital na controlada (a)

2.107

2.290

(1.368)

(492)

2.537

1.798

Equivalência patrimonial
Saldo final

(a) A Companhia efetuou em sua controlada 2 aportes para dar seguimento no projeto de serviços de
manutenção de parques eólicos em The Woodlands – Texas.
Informações da controlada
O quadro abaixo apresenta um resumo das informações financeiras da controlada em 31 de dezembro de
2019 e 2018:
Ano

Participação %

Ativo

Passivo

Patrimônio
líquido

(Prejuízo do
exercício)

2019
2018

100
100

66.114
1.822

66.114
1.822

2.537
1.798

(1.349)
(483)
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23.

Informações sobre segmento de negócios
A determinação dos segmentos operacionais da Companhia é baseada em sua estrutura de Governança
Corporativa que divide o negócio em: Produção de Pás para aerogeradores e Serviço de Manutenção de
Pás para aerogeradores. No entanto, o segmento de serviços de manutenção ainda não tem
representatividade relevante no contexto de Negócios da Companhia, em 31 de dezembro de 2020, esse
tipo de operação representava apenas 2,4% do seu faturamento liquido
Nesse contexto, todas as decisões são tomadas com base em relatórios consolidados e que as decisões
relativas a planejamento estratégico, financeiro, compras, investimentos e aplicação de recursos são
tomadas em bases consolidadas.

24.

Cobertura de seguros (não auditado)
A Companhia possui programa de gerenciamento com o objetivo de delimitar os riscos, buscando no
mercado coberturas compatíveis com o seu porte e suas operações, através da contratação de seguros. As
coberturas foram contratadas por montantes considerados suficientes pela Administração para cobrir
eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a
orientação de seus consultores de seguros.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía as seguintes principais apólices de seguro com
terceiros:
Seguros
Empresarial
Responsabilidade civil

Cobertura
177.000
40.000

O escopo do trabalho de nossos auditores independentes não inclui emissão de opinião sobre a suficiência
da cobertura, a qual foi determinada pela Administração da Companhia.
25.

Outras divulgações sobre os fluxos de caixa

(a)

Venda de imobilizado
Na demonstração dos fluxos de caixa, o resultado da venda de imobilizado compreende:
Consolidado

Valor contábil líquido (Nota 10)
Lucro (prejuízo) da alienação de imobilizado
Valores recebidos na alienação de imobilizado

(b)

2019

2018

9.878
-

30.216
(30.213)

9.878

Transações que não afetaram caixa
Na demonstração dos fluxos de caixa, os valores de adições de imobilizado e captações de empréstimos
estão líquidos de juros capitalizados no período, R$ 3.127 em 31 de dezembro de 2019.
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26.

Lucro por ação

(a)

Básico e diluído
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da
Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação durante o exercício. O
lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações ordinárias
em circulação, para presumir a conversão de todas as ações ordinárias potenciais com efeitos diluidores, o
que não tem diferenças em 31 de dezembro de 2019, uma vez que a Companhia possui apenas uma
categoria de ações.

Lucro atribuível aos acionistas da Companhia
Quantidade média ponderada de ações ordinárias em
circulação (milhares)
Lucro básico e diluído por ação - R$
27.

2019

2018

88.742

116.650

609.671

609.671

0,1456

0,1913

Eventos subsequentes
Pandemia COVID -19
Ao final do exercício de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) reportou globalmente casos limitados
de contaminação por vírus até então desconhecido. Posteriormente, em janeiro de 2020, o vírus (COVID19) foi identificado e constatou-se a ocorrência de transmissão entre humanos. Em meados de março de
2020, a OMS declarou alerta de pandemia do novo coronavírus, afetando a rotina da população e da
atividade econômica global.
A Companhia vem monitorando os desdobramentos desse surto no país com o objetivo de preservar a
segurança de seus colaboradores, manter a produção e entrega dos seus compromissos contratuais com
clientes e mapear os reflexos dessa pandemia em seus negócios. Nesse sentido a Companhia tomou as
seguintes ações desde o início da pandemia.
Principais ações:
x
x
x

x
x
x

Todas as viagens internacionais estão suspensas;
Todas as viagens nacionais de avião estão suspensas;
Devem ser priorizadas reuniões por vídeo chamada ou telefone. Só devem ser realizadas de forma
presencial reuniões indispensáveis para o andamento da operação. Nesses casos, limitar ao
máximo o número de participantes priorizando a distância de 2 metros entre os presentes no
ambiente;
Todas as salas de reuniões devem permanecer com as janelas e ou portas abertas;
Reuniões presenciais devem ocorrer com um espaçamento mínimo de 01 cadeira entre os
participantes e não deve ultrapassar 15 pessoas na sala;
Serão mantidos, somente treinamentos obrigatórios que atenderá um novo formato de
quantidade e distribuição nas salas, obedecendo a distância mínima de 02 metros entre os
participantes. Deve-se seguir a convocação enviada pela área de Gente.
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A Companhia entende que o seu balanço patrimonial, o resultado de suas operações, seus fluxos de caixa e
valores adicionados não devem ser afetados de forma significativa durante o exercício de 2020. Além disso,
a administração ratifica que, até a presente data, não observou impactos significativos decorrentes da
COVID-19 nas suas operações que resultassem em mudanças nas suas estimativas contábeis adotadas.
Expansão de planta frabil
A Companhia adquiriu, em julho de 2020, um terreno e algumas estruturas de galpões para expansão da
fabricação de pás eólicas. O referido ativo possui características semelhantes ao da Companhia, por atender
anteriormente o mesmo segmento e está localizado no complexo industrial do Pecém.
Novo contrato de venda
Em julho de 2020, foi assinado um novo contrato com a WEG S.A., uma das maiores fabricantes de
produtos elétricos do mundo. Em seu segundo contrato, a WEG contará com pás da nova geração de 72m
com potência nominal de 4.2MW por turbina.
Composição da Diretoria
Alexandre Sarnes Negrão
Presidente

Gianna Karla Batista da Rocha Cunha
Diretora de Gente e Gestão

Bruno Vilela Cunha
Diretor Comercial

Cássio Cancela e Penna
Diretor de Operações

Márcio José Marzola
Diretor Administrativo Financeiro

Vitor de Araújo Santos
Diretor de Operações

Bruno Lolli
Diretor de Planejamento

Marcos Eidi Hatori
Diretor de Qualidade

Daniel Henrique da Costa Mello
Diretor Industrial
Sandra Karla Rodrigues Coutinho
Contadora CRC-CE-015141/O-0
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ϮϬϭϵ



ĞŵͲǀŝŶĚŽĂĞƌŝƐ͊
ŵƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĂŵŽƐ͍

ĐƌĞĚŝƚĂŵŽƐƋƵĞĨĂďƌŝĐĂƌƉĄƐƉĂƌĂŐĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞĞŶĞƌŐŝĂ
ĞſůŝĐĂĠĂƉĞŶĂƐƵŵŵĞŝŽĚĞƉĞƌŵŝƚŝƌƋƵĞĐĂĚĂǀĞǌŵĂŝƐ
ƉĞƐƐŽĂƐƚĞŶŚĂŵĂĐĞƐƐŽăĞůĞƚƌŝĐŝĚĂĚĞŐĞƌĂĚĂƉŽƌƵŵĂ
ĨŽŶƚĞƌĞŶŽǀĄǀĞůĞĚĞďĂŝǆşƐƐŝŵŽŝŵƉĂĐƚŽĂŵďŝĞŶƚĂů͘
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ËQGLFH




ϭ͘DĞŶƐĂŐĞŵĚĂĚŝƌĞƚŽƌŝĂ
EŽƐƐĂ,ŝƐƚſƌŝĂ



EŽƐƐŽWƌŽĚƵƚŽĞŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ

sĂůŽƌĞƐʹWƌŽŐƌĂŵĂsĞŶƚŽƐ^Ğŵ&ƌŽŶƚĞŝƌĂ
Ϯ͘ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ZĞĐĞŝƚĂƌƵƚĂ
d/ĂũƵƐƚĂĚŽ
>ƵĐƌŽ>şƋƵŝĚŽ
ĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝǀŽĚĞZĞƐƵůƚĂĚŽ
ϯ͘ĞĐůĂƌĂĕĆŽĚŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐ
ϰ͘ZĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ
ϱ͘ŐƌĂĚĞĐŝŵĞŶƚŽ
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Mensagem da diretoria
Nossa História
Fabricante de pás eólicas brasileira que atua em uma localização estratégica,
combinando uma fábrica moderna "state-of-the-art" e processos eficazes através de
profissionais treinados para desenvolver produtos de alta qualidade.
Fundada em 2010 com o objetivo de se tornar uma referência no mercado no
setor de fabricação de pás eólicas, a empresa conta com uma equipe que executa processos
com simplicidade que permite um ambiente de trabalho seguro e limpo, tendo como
objetivo a alta qualidade do produto, a eliminação de desperdícios e a satisfação dos nossos
clientes.
A planta industrial está localizada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém
(CIPP), no estado do Ceará, na região Nordeste do Brasil. Este fato é importante quando
se considera o tamanho continental do Brasil e os desafios logísticos para o transporte das
pás eólicas.
A nossa localização estratégica permite que o produto final seja entregue nos
parques eólicos em todo o mundo, com menores custos de transporte e riscos. O principal
fator usado para selecionar esta área para construir a primeira fábrica da Aeris foi o mapa
do vento do país: a região concentra mais de 50% do total potencial eólico brasileiro.
Nossas instalações possuem uma infraestrutura completa com capacidade de
atender a todos os requisitos estabelecidos pelos nossos clientes, facilitando o
fornecimento dos mercados nacional e internacional, oferecendo um ciclo logístico rápido
e confiável para os parques eólicos. Benchmarking mundial de produção de pás em uma
mesma unidade fabril (maior produtividade por m² do Setor).
Em 2019 a Aeris passou pela 5º ampliação de seu parque fabril. O investimento
foi feito para acomodar a produção da Pá modelo V150 do Cliente Vestas. A nova
capacidade instalada teve impacto expressivo nos resultados da empresa, mais do que
dobrando o faturamento médio obtido nos anos de 2017 e 2018, com parte significativa
deste faturamento advindo da exportação de novas pás. Além do incremento da receita,
foram gerados mais de 1.200 novos empregos
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Nosso Produto e Diferencias
Produzimos pás eólicas com alta qualidade e desempenho, atendendo aos
padrões de excelência do setor de energia nos mercados nacionais e internacionais.
As pás são os elementos que interagem diretamente com o vento. São perfis
aerodinâmicos a partir de 30 metros (instalações Onshore) fabricados em material
compósito – resina epóxi reforçada com fibra de vidro e/ou carbono.
A Aeris fabrica e comercializa as pás para aerogeradores já direcionadas para
clientes específicos: GE Power líder mundial em energia, Vestas que é parceira global da
indústria de energia para soluções sustentáveis, presente em 79 países ao redor do mundo
e, com mais de 97 GW de turbinas eólicas. A empresa Acciona que é um grupo com
atuação global de origem espanhola Nordex que é uma empresa europeia que projeta,
vende e fabrica turbinas eólica. Weg, empresa mais sustentável do Brasil no setor de

bens de capital e único fabricante totalmente brasileiro de aerogeradores. As pás têm
preços diferentes, e variam conforme tamanho e material para sua produção. Em resumo,
consideramos três tipos de produtos: Pás em fibra de vidro, Pás em fibra de carbono e Pás
com mix de fibra de carbono e fibra de vidro.
Em um gerador eólico, a pá tem como função captar a energia cinética dos ventos
e transmiti-la, a partir das forças aerodinâmicas geradas pelo seu formato (perfil
aerodinâmico), para o gerador elétrico localizado dentro da nacele (‘casa de máquinas’) da
turbina.
Com relação à estrutura da pá, podem-se identificar os seguintes componentes
principais com suas respectivas funções:
- Spar caps: feitas de laminado sólido de fibra de vidro ou de carbono, são os
principais elementos estruturais da pá, sendo responsáveis por garantir a resistência aos
esforços aerodinâmicos gerados pelo vento;
-‘Casca’ ou Shells: é o perfil aerodinâmico ou formato da pá. É geralmente
composto por camadas de fibra de vidro intercaladas com um material de enchimento (ou
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núcleo) polimérico (PVC) e/ou de madeira de balsa, formando um tipo de estrutura



conhecida como laminado ‘sanduíche’;
- Almas ou Shear webs: são estruturas (geralmente do tipo ‘sanduíche’) montadas
sobre as spar caps, que conectam as duas metades da pá – ‘cascas’ intra e extra-dorso – e
suportam principalmente os esforços de cisalhamento do conjunto;
- Raiz: região circular da pá pela qual está se conecta à nacele. É nesse
componente em que os parafusos metálicos são instalados.
A fonte eólica tem demonstrado um crescimento extraordinário no Brasil na
última década, sendo hoje já uma fonte de energia consolidada. A eólica deixou de ser uma
fonte “alternativa” para ter um papel fundamental na matriz elétrica brasileira. É hoje a
segunda fonte da matriz elétrica, com cerca de 9% de participação.
Para produzir energia eólica, são necessários bons ventos: estáveis, com a
intensidade certa e sem mudanças bruscas de velocidade ou de direção. O Brasil tem a
sorte de ter uma quantidade enorme deste tipo de vento, o que explica em grande medida
o sucesso da eólica no Brasil nos últimos anos: saímos de menos de 1GW de capacidade
instalada em 2010 para 15,4 GW no início de 2020. Já são mais de 600 parques eólicos em
funcionamento, com mais de 7.532 aerogeradores em 12 estados, os quais estão listados
com detalhe no InfoVento.
As características dos bons ventos brasileiros resultam num fator de capacidade
que é praticamente o dobro da média mundial, como pode ser visto no
Infovento. Enquanto a média mundial do fator de capacidade está ao redor de 25%, o
Brasil, na média, tem um fator de mais de 40%, atingindo valores próximos a 60% e 70%
no Nordeste. Essa força dos ventos brasileiros significa uma alta produtividade e, com
cada vez mais parques eólicos operando, a eólica vem batendo recordes atrás de recordes
durante a “safra dos ventos”, período que vai de junho até o final do ano, chegando a
atender 80% do Nordeste. Mais informações sobre os recordes de geração eólica e
abastecimento podem ser encontradas no site do ONS: Boletim Mensal de Geração
Eólica.
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Valores – Programa Ventos Sem Fronteira



Nossos Valores estão embasados no Programa Ventos sem Fronteira. Programa
que alicerça nossas práticas de gestão e reúne as nossas metas de negócio:

Resultados Financeiros
Receita Bruta

A receita bruta de 2019 cresceu 20,8% em relação a 2018, e 13,2% em relação a
2017, esse aumento foi impulsionado por novos projetos de clientes.
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EBITDA
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) antes do

Incentivo Fiscal da SUDENE atingiu R$ 167.237 milhões em 2019, equivalente a uma
margem EBITDA 20,0%.

(Em Milhares de reais )

2017

2018

2019

Lucro Líquido do exercício

47.129

116.650

88.742

(+/-) Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos

15.049

39.172

33.948

(+/-) Resultado Financeiro

31.747

28.317

31.709

(+/-) Depreciação e amortização

10.118

12.236

12.838

EBITDA antes do Incentivo Fiscal

104.043

196.375

167.237

(+/-) Incentivo fiscal SUDENE

8.749

22.965

19.005

EBITDA

95.294

173.410

148.232

Lucro Líquido

No comparativo do exercício de 2019 com o exercício de 2018, nota-se redução de
31,4% no lucro líquido, passando de R$ 116,6 milhões em 2018 para R$ 88,7 milhões em
2019.
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Demonstrativo de Resultado

Controladora
2018

2019
Receita operacional líquida

2017

Consolidado
2018

2019

818.754

646.833

682.899

834.259

(672.327)

(485.002)

(574.404)

(686.132)

Lucro bruto

146.427

161.831

108.495

148.127

161.926

108.495

Receitas (despesas) operacionais:
Despesas gerais e administrativas
Despesas tributárias
Outras receitas operacionais, líquidas
Resultado Equivalência Patrimonial

(46.806)
(277)
37.304
(1.368)

(31.991)
(177)
31.994
(492)

(29.064)
(155)
5.900

(49.759)
(277)
37.304
-

(32.569)
(177)
31.994
-

(29.064)
(155)
5.900

Resultado antes das receitas e despesas
financeiras

135.280

161.165

85.176

135.394

161.174

85.176

Resultado financeiro

(31.595)

(28.308)

(31.747)

(31.709)

(28.317)

(31.747)

Resultado antes do imposto de renda e da
contribuição social

103.685

132.857

53.429

103.685

132.857

53.429

(14.943)

(12.954)

(3.833)

(14.943)

(12.954)

(3.833)

-

(3.253)

(2.467)

-

(3.253)

(2.467)

Custos dos produtos vendidos

Imposto de renda e contribuição social –
correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Lucro líquido do exercício
Lucro atribuível
aos acionistas e controladores
aos acionistas não controladores

88.742

88.742
88.742

116.650

116.650
116.650

47.129

44.904
2.225
47.129

88.742

88.742
88.742

647.206

2017
682.899

(485.280) (574.404)

116.650

116.650
116.650

47.129

44.904
2.225
47.129
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Declaração dos Diretores
Em cumprimento às disposições constantes no artigo 25 da Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, os Diretores
Estatutários da Companhia declaram que revisaram, discutiram e concordaram com as
opiniões expressas no relatório de auditoria da PWC Auditores Independentes S/S,
reemitido em 21 de Agosto de 2020, com as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Relacionamento com Auditores Independentes

Em 24 de maio de 2019, efetuamos a contratação da PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes (“PwC”) para atuarem como auditores independentes da Aeris.
Em conformidade com a Instrução da CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003, informamos
que os auditores independentes da PwC não prestaram, durante os exercícios de 2019, 2018
e 2017 outros serviços que não relacionados com a auditoria. É importante destacar que a
Aeris e suas controladas consultaram os auditores independentes da PwC, no sentido de
assegurar o cumprimento das normas emanadas pela CVM, bem como a Lei de Regência da
profissão contábil, instituída por meio do Decreto Lei nº 9.295/46 e alterações posteriores,
incluindo a observância à regulamentação do exercício da atividade profissional emanada do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e as orientações técnicas emanadas do Instituto
dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON).
A contratação dos auditores independentes está fundamentada nos princípios que
resguardam a independência do auditor, que consistem em (a) o auditor não deve auditar seu
próprio trabalho; (b) não exercer funções gerenciais; e (c) não prestar quaisquer serviços que
possam ser considerados proibidos pelas normas vigentes.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a PwC foi remunerada apenas pela
auditoria contábil das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2019 no montante de R$ 193.000,00.
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Agradecimentos
Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para agradecer a todos nossos
colaboradores, fornecedores, parceiros, sócios, acionistas e em especial aos nossos clientes
por tudo que vivenciamos ao longo de 2019 e pela participação na construção de mais um
ano de nossa história.
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ËQGLFH

5HODWyULRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWHVREUHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLV
HFRQVROLGDGDV
'HPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
%DODQoRVSDWULPRQLDLV
'HPRQVWUDo}HVGRVUHVXOWDGRV
'HPRQVWUDo}HVGRVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
'HPRQVWUDo}HVGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR
'HPRQVWUDo}HVGRVIOX[RVGHFDL[D
'HPRQVWUDo}HVGRYDORUDGLFLRQDGR
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
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5HODWyULRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWHVREUHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
$RV$FLRQLVWDVH$GPLQLVWUDGRUHVGD
$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
)RUWDOH]D&(
2SLQLmR
([DPLQDPRVDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGD$HULV,QG~VWULDH
&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$ ³&RPSDQKLD´ LGHQWLILFDGDVFRPR
FRQWURODGRUDHFRQVROLGDGRUHVSHFWLYDPHQWHTXHFRPSUHHQGHPRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVHP
GHGH]HPEURGHHDVUHVSHFWLYDVGHPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRGRUHVXOWDGR
DEUDQJHQWHGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVIOX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLRILQGR
QHVVDGDWDEHPFRPRDVFRUUHVSRQGHQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDVLQFOXLQGRRUHVXPRGDVSULQFLSDLV
SROtWLFDVFRQWiEHLV
(PQRVVDRSLQLmRDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVDFLPDUHIHULGDVDSUHVHQWDPDGHTXDGDPHQWH
HPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOHILQDQFHLUDLQGLYLGXDOHFRQVROLGDGD
GD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHRGHVHPSHQKRLQGLYLGXDOHFRQVROLGDGRGHVXDV
RSHUDo}HVHRVVHXVUHVSHFWLYRVIOX[RVGHFDL[DLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGRVSDUDRH[HUFtFLR
ILQGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHFRPDVQRUPDV
LQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 HPLWLGDVSHOR International Accounting Standards
Board ,$6% 
%DVHSDUDRSLQLmR
1RVVDDXGLWRULDIRLFRQGX]LGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD
1RVVDVUHVSRQVDELOLGDGHVHPFRQIRUPLGDGHFRPWDLVQRUPDVHVWmRGHVFULWDVQDVHomRD
VHJXLULQWLWXODGD³5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV´6RPRVLQGHSHQGHQWHVHPUHODomRj&RPSDQKLDHVXDFRQWURODGD
GHDFRUGRFRPRVSULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJRGHeWLFD3URILVVLRQDOGR
&RQWDGRUHQDVQRUPDVSURILVVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGHH
FXPSULPRVFRPDVGHPDLVUHVSRQVDELOLGDGHVpWLFDVGHDFRUGRFRPHVVDVQRUPDV$FUHGLWDPRV
TXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVXILFLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR
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ÇQIDVH
5HDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
&KDPDPRVDWHQomRjQRWDH[SOLFDWLYDDjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGRVH[HUFtFLRVILQGRVHP
GHGH]HPEURGHHTXHIRUDPDOWHUDGDVHHVWmRVHQGRUHDSUHVHQWDGDVSHOD
&RPSDQKLDSDUDDSUHVHQWDUDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRQVROLGDGDVGHPRQVWUDo}HVGRYDORU
DGLFLRQDGRHOXFURSRUDomRUHFODVVLILFDo}HVGHVDOGRVFRQWiEHLVHSDUDDSULPRUDUFHUWDV
GLYXOJDo}HVHPQRWDVH[SOLFDWLYDVFRQIRUPHGHVFULWRQDUHIHULGDQRWDH[SOLFDWLYD(PGHMDQHLUR
GHHPLWLPRVUHODWyULRGHDXGLWRULDVHPPRGLILFDomRVREUHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD
&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHTXHRUDHVWmRVHQGR
UHDSUHVHQWDGDV1RVVDRSLQLmRFRQWLQXDVHQGRVHPTXDOTXHUPRGLILFDomRXPDYH]TXHDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHVHXVYDORUHVFRUUHVSRQGHQWHVDRSHUtRGRDQWHULRUIRUDPDMXVWDGRVGH
IRUPDUHWURVSHFWLYD
3ULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULD
3ULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULDVmRDTXHOHVTXHHPQRVVRMXOJDPHQWRSURILVVLRQDOIRUDPRV
PDLVVLJQLILFDWLYRVHPQRVVDDXGLWRULDGRH[HUFtFLRFRUUHQWH(VVHDVVXQWRIRLWUDWDGRQR
FRQWH[WRGHQRVVDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVFRPRXP
WRGRHQDIRUPDomRGHQRVVDRSLQLmRVREUHHVVDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDVHSRUWDQWRQmRH[SUHVVDPRVXPDRSLQLmRVHSDUDGDVREUHHVVHDVVXQWR3DUDR
DVVXQWRDEDL[RDGHVFULomRGHFRPRQRVVDDXGLWRULDWUDWRXRDVVXQWRLQFOXLQGRTXDLVTXHU
FRPHQWiULRVVREUHRVUHVXOWDGRVGHQRVVRVSURFHGLPHQWRVpDSUHVHQWDGRQRFRQWH[WRGDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVWRPDGDVHPFRQMXQWR
1yVFXPSULPRVDVUHVSRQVDELOLGDGHVGHVFULWDVQDVHomRLQWLWXODGD³5HVSRQVDELOLGDGHVGR
DXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV´LQFOXLQGR
DTXHODVHPUHODomRDHVVHVSULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULD'HVVDIRUPDQRVVDDXGLWRULD
LQFOXLXDFRQGXomRGHSURFHGLPHQWRVSODQHMDGRVSDUDUHVSRQGHUDQRVVDDYDOLDomRGHULVFRVGH
GLVWRUo}HVVLJQLILFDWLYDVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV2VUHVXOWDGRVGHQRVVRVSURFHGLPHQWRV
LQFOXLQGRDTXHOHVH[HFXWDGRVSDUDWUDWDURDVVXQWRDEDL[RIRUQHFHPDEDVHSDUDQRVVDRSLQLmR
GHDXGLWRULDVREUHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLD
Reconhecimento de receitas
$&RPSDQKLDDWXDQDIDEULFDomRHFRPHUFLDOL]DomRGHSiVGHURWRUHVSDUDWXUELQDVQDJHUDomR
HyOLFDGHHQHUJLDHOpWULFDLQFOXLQGRGHWHUPLQDGRVVHUYLoRVUHODFLRQDGRVDHVVHVSURGXWRV
PHGLDQWHFRQWUDWRVSRUHQFRPHQGDDVVLQDGRVFRPVHXVFOLHQWHV&RQIRUPHQRWDVH[SOLFDWLYDV
HD&RPSDQKLDUHFRQKHFHXUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDFRQVROLGDGDQRPRQWDQWHGH5
PLO
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&RQVLGHUDQGRDQHFHVVLGDGHGHDFRPSDQKDPHQWRGRFXPSULPHQWRGRVWHUPRVFRQWUDWXDLVHD
UHOHYkQFLDGRUHVSHFWLYRYDORUUHJLVWUDGRHPVXDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVD&RPSDQKLD
SRVVXLFRQWUROHVSDUDGHWHUPLQDUDFRQFOXVmRSURFHVVRGHYHQGDEHPFRPRDVXDHQWUHJD
LQFOXLQGRRDFHLWHGRSURGXWRSHORVVHXVFOLHQWHVSDUDHIHWXDURUHJLVWURFRQWiELOGDVUHFHLWDV
QRUHVSHFWLYRSHUtRGRGHFRPSHWrQFLD$GHWHUPLQDomRGRPRQWDQWHGHUHFHLWDDVHU
UHFRQKHFLGREHPFRPRRPRPHQWRGRVHXUHFRQKHFLPHQWRUHTXHUGDDGPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLDXPDDQiOLVHHPRQLWRUDPHQWRGRVWHUPRVHFRQGLo}HVGDVYHQGDVILUPDGDVQRV
UHVSHFWLYRVFRQWUDWRV2QmRFXPSULPHQWRGHVVHVWHUPRVHFRQGLo}HVFRQWUDWXDLVSRGHOHYDU
DRULVFRGHUHFRQKHFLPHQWRDQWHFLSDGRGHUHFHLWDHPHVSHFLDOQRTXHVHUHIHUHDRSHUtRGRGH
IHFKDPHQWRFRQWiELO(PIXQomRGHVVHVDVSHFWRVFRQVLGHUDPRVRUHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDV
FRPRXPSULQFLSDODVVXQWRGHDXGLWRULD
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
1RVVRVSURFHGLPHQWRVLQFOXtUDPHQWUHRXWURV L HQWHQGLPHQWRGRIXQFLRQDPHQWRGRV
FRQWUROHVFKDYHVLPSOHPHQWDGRVSHOD&RPSDQKLDVREUHDGHWHUPLQDomRGRPRPHQWRGH
UHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWD LL DQiOLVHGDVPRYLPHQWDo}HVPHQVDLVVREUHRVVDOGRVGHUHFHLWD
UHFRQKHFLGDSHOD&RPSDQKLDGHPRGRDDYDOLDUDH[LVWrQFLDGHYDULDo}HVFRQWUiULDVjVQRVVDV
H[SHFWDWLYDVHVWDEHOHFLGDVFRPEDVHHPQRVVRFRQKHFLPHQWRGRVHWRUHGD&RPSDQKLDH LLL
SDUDXPDDPRVWUDGHUHFHLWDVUHJLVWUDGDVGXUDQWHRH[HUFtFLRREWLYHPRVHH[DPLQDPRVRV
FRQWUDWRVGHYHQGDEHPFRPRDVUHVSHFWLYDVGHPDLVGRFXPHQWDo}HVVXSRUWHLQFOXLQGRR
WHUPRGHDFHLWHGRSURGXWRSRUSDUWHGRFOLHQWHGD&RPSDQKLDSDUDDYDOLDUVHDUHFHLWDIRL
UHFRQKHFLGDQRSHUtRGRFRQWiELODSURSULDGR$GLFLRQDOPHQWHDYDOLDPRVDDGHTXDomRGDV
GLYXOJDo}HVUHODFLRQDGDVLQFOXtGDVQDVQRWDVH[SOLFDWLYDVH
%DVHDGRVQRUHVXOWDGRGRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDHIHWXDGRVVREUHDVUHFHLWDVGHYHQGDV
TXHHVWiFRQVLVWHQWHFRPDDYDOLDomRGDDGPLQLVWUDomRFRQVLGHUDPRVTXHRVFULWpULRVH
SUHPLVVDVGHUHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDDGRWDGRVSHODDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDVVLP
FRPRDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQDVQRWDVH[SOLFDWLYDVHVmRDFHLWiYHLVQRFRQWH[WR
GDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVWRPDGDVHPFRQMXQWR
2XWURVDVVXQWRV
Demonstrações do valore adicionado
$VGHPRQVWUDo}HVLQGLYLGXDOHFRQVROLGDGDGRYDORUDGLFLRQDGR '9$ UHIHUHQWHVDRH[HUFtFLR
ILQGRHPGHGH]HPEURGHHODERUDGDVVREDUHVSRQVDELOLGDGHGDDGPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLDHDSUHVHQWDGDVFRPRLQIRUPDomRVXSOHPHQWDUSDUDILQVGH,)56IRUDPVXEPHWLGDV
DSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDH[HFXWDGRVHPFRQMXQWRFRPDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVGD&RPSDQKLD3DUDDIRUPDomRGHQRVVDRSLQLmRDYDOLDPRVVHHVVDV
GHPRQVWUDo}HVHVWmRFRQFLOLDGDVFRPDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHUHJLVWURVFRQWiEHLV
FRQIRUPHDSOLFiYHOHVHDVXDIRUPDHFRQWH~GRHVWmRGHDFRUGRFRPRVFULWpULRVGHILQLGRVQR
3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR1%&7*'HPRQVWUDomRGR9DORU$GLFLRQDGR(PQRVVDRSLQLmR
HVVDVGHPRQVWUDo}HVGRYDORUDGLFLRQDGRIRUDPDGHTXDGDPHQWHHODERUDGDVHPWRGRVRV
DVSHFWRVUHOHYDQWHVVHJXQGRRVFULWpULRVGHILQLGRVQHVVH3URQXQFLDPHQWR7pFQLFRHVmR
FRQVLVWHQWHVHPUHODomRjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVWRPDGDVHP
FRQMXQWR
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5HVSRQVDELOLGDGHVGDDGPLQLVWUDomRHGDJRYHUQDQoDSHODVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
$DGPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSHODHODERUDomRHDGHTXDGDDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOH
FRPDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 HPLWLGDVSHOR International
Accounting Standards Board ,$6% HSHORVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHHODGHWHUPLQRXFRPR
QHFHVViULRVSDUDSHUPLWLUDHODERUDomRGHGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVOLYUHVGHGLVWRUomR
UHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUUR
1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVDDGPLQLVWUDomRp
UHVSRQViYHOSHODDYDOLDomRGDFDSDFLGDGHGHD&RPSDQKLDFRQWLQXDURSHUDQGRGLYXOJDQGR
TXDQGRDSOLFiYHORVDVVXQWRVUHODFLRQDGRVFRPDVXDFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOHRXVRGHVVD
EDVHFRQWiELOQDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVDQmRVHUTXHDDGPLQLVWUDomR
SUHWHQGDOLTXLGDUD&RPSDQKLDRXFHVVDUVXDVRSHUDo}HVRXQmRWHQKDQHQKXPDDOWHUQDWLYD
UHDOLVWDSDUDHYLWDURHQFHUUDPHQWRGDVRSHUDo}HV
2VUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGD&RPSDQKLDHVXDFRQWURODGDVmRDTXHOHVFRP
UHVSRQVDELOLGDGHSHODVXSHUYLVmRGRSURFHVVRGHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDV
1RVVRVREMHWLYRVVmRREWHUVHJXUDQoDUD]RiYHOGHTXHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLV
HFRQVROLGDGDVWRPDGDVHPFRQMXQWRHVWmROLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWH
VHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURHHPLWLUUHODWyULRGHDXGLWRULDFRQWHQGRQRVVDRSLQLmR
6HJXUDQoDUD]RiYHOpXPDOWRQtYHOGHVHJXUDQoDPDVQmRXPDJDUDQWLDGHTXHDDXGLWRULD
UHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULDVHPSUHGHWHFWDDV
HYHQWXDLVGLVWRUo}HVUHOHYDQWHVH[LVWHQWHV$VGLVWRUo}HVSRGHPVHUGHFRUUHQWHVGHIUDXGHRX
HUURHVmRFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVTXDQGRLQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDP
LQIOXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODVGHFLV}HVHFRQ{PLFDVGRVXVXiULRVWRPDGDV
FRPEDVHQDVUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
&RPRSDUWHGDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGH
DXGLWRULDH[HUFHPRVMXOJDPHQWRSURILVVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSURILVVLRQDODRORQJRGD
DXGLWRULD$OpPGLVVR
ͻ ,GHQWLILFDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURSODQHMDPRVH
H[HFXWDPRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDHPUHVSRVWDDWDLVULVFRVEHPFRPRREWLYHPRV
HYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVXILFLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGH
QmRGHWHFomRGHGLVWRUomRUHOHYDQWHUHVXOWDQWHGHIUDXGHpPDLRUGRTXHRSURYHQLHQWHGH
HUURMiTXHDIUDXGHSRGHHQYROYHURDWRGHEXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVLILFDomR
RPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV



389

ͻ 2EWLYHPRVHQWHQGLPHQWRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVUHOHYDQWHVSDUDDDXGLWRULDSDUDSODQHMDUPRV
SURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDDSURSULDGRVjVFLUFXQVWkQFLDVPDVQmRFRPRREMHWLYRGH
H[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDHILFiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDHVXD
FRQWURODGD
ͻ $YDOLDPRVDDGHTXDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVXWLOL]DGDVHDUD]RDELOLGDGHGDVHVWLPDWLYDV
FRQWiEHLVHUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHODDGPLQLVWUDomR
ͻ &RQFOXtPRVVREUHDDGHTXDomRGRXVRSHODDGPLQLVWUDomRGDEDVHFRQWiELOGHFRQWLQXLGDGH
RSHUDFLRQDOHFRPEDVHQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVVHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWH
HPUHODomRDHYHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQLILFDWLYDHPUHODomRj
FDSDFLGDGHGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD6HFRQFOXLUPRVTXHH[LVWHLQFHUWH]D
UHOHYDQWHGHYHPRVFKDPDUDWHQomRHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULDSDUDDVUHVSHFWLYDV
GLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVRXLQFOXLUPRGLILFDomR
HPQRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HVIRUHPLQDGHTXDGDV1RVVDVFRQFOXV}HVHVWmR
IXQGDPHQWDGDVQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVDWpDGDWDGHQRVVRUHODWyULR7RGDYLD
HYHQWRVRXFRQGLo}HVIXWXUDVSRGHPOHYDUD&RPSDQKLDDQmRPDLVVHPDQWHUHP
FRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDO
ͻ $YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
LQFOXVLYHDVGLYXOJDo}HVHVHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
UHSUHVHQWDPDVFRUUHVSRQGHQWHVWUDQVDo}HVHRVHYHQWRVGHPDQHLUDFRPSDWtYHOFRPR
REMHWLYRGHDSUHVHQWDomRDGHTXDGD
&RPXQLFDPRQRVFRPRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDDUHVSHLWRHQWUHRXWURVDVSHFWRVGR
DOFDQFHHGDpSRFDGRVWUDEDOKRVGHDXGLWRULDSODQHMDGRVHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQLILFDWLYDVGH
DXGLWRULDLQFOXVLYHDVGHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHHYHQWXDOPHQWH
WHQKDPVLGRLGHQWLILFDGDVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV
)RUQHFHPRVWDPEpPDRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGHFODUDomRGHTXHFXPSULPRVFRPDV
H[LJrQFLDVpWLFDVUHOHYDQWHVLQFOXLQGRRVUHTXLVLWRVDSOLFiYHLVGHLQGHSHQGrQFLDH
FRPXQLFDPRVWRGRVRVHYHQWXDLVUHODFLRQDPHQWRVRXDVVXQWRVTXHSRGHULDPDIHWDU
FRQVLGHUDYHOPHQWHQRVVDLQGHSHQGrQFLDLQFOXLQGRTXDQGRDSOLFiYHODVUHVSHFWLYDV
VDOYDJXDUGDV
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'RVDVVXQWRVTXHIRUDPREMHWRGHFRPXQLFDomRFRPRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoD
GHWHUPLQDPRVDTXHOHVTXHIRUDPFRQVLGHUDGRVFRPRPDLVVLJQLILFDWLYRVQDDXGLWRULDGDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGRH[HUFtFLRFRUUHQWHHTXHGHVVDPDQHLUDFRQVWLWXHPRVSULQFLSDLV
DVVXQWRVGHDXGLWRULD'HVFUHYHPRVHVVHVDVVXQWRVHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULDDPHQRV
TXHOHLRXUHJXODPHQWRWHQKDSURLELGRGLYXOJDomRS~EOLFDGRDVVXQWRRXTXDQGRHP
FLUFXQVWkQFLDVH[WUHPDPHQWHUDUDVGHWHUPLQDUPRVTXHRDVVXQWRQmRGHYHVHUFRPXQLFDGRHP
QRVVRUHODWyULRSRUTXHDVFRQVHTXrQFLDVDGYHUVDVGHWDOFRPXQLFDomRSRGHPGHQWURGHXPD
SHUVSHFWLYDUD]RiYHOVXSHUDURVEHQHItFLRVGDFRPXQLFDomRSDUDRLQWHUHVVHS~EOLFR
5HFLIHGHDJRVWRGH
(5167 <281*
$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV66
&5&632

)UDQFLVFRGD6LOYD3LPHQWHO
&RQWDGRU&5&63273(
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
H&RQVROLGDGR
%DODQoRVSDWULPRQLDLV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV
1RWDV
$WLYR
&LUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
(VWRTXHV
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
3DUWHVUHODFLRQDGDV
2XWUDVFRQWDVDUHFHEHU
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
5HDOL]iYHODORQJRSUD]R
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
GLIHULGRV
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
,QYHVWLPHQWRV
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH

UHDSUHVHQWDGR

1mRFLUFXODQWH
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
$GLDQWDPHQWRGHFOLHQWHV
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
5HVHUYDGHFDSLWDO
5HVHUYDGHOXFURV
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR

&RQVROLGDGR


UHDSUHVHQWDGR



































































































































7RWDOGRDWLYR
3DVVLYR
&LUFXODQWH
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
6DOiULRVHHQFDUJRVVRFLDLV
7ULEXWRVDUHFROKHU
'LYLGHQGRVDSDJDU
7RWDO GR SDVVLYRFLUFXODQWH

&RQWURODGRUD












7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR

$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
H&RQVROLGDGR
'HPRQVWUDo}HVGRVUHVXOWDGRV
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV H[FHWROXFUREiVLFRHGLOXtGRSRUDomRDSUHVHQWDGRHP
UHDLV

1RWDV



&RQWURODGRUD


UHDSUHVHQWDGR

5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD



&XVWRVGRVSURGXWRVYHQGLGRV



/XFUREUXWR
5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDVWULEXWiULDV
(TXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDV





5HVXOWDGRDQWHVGDVUHFHLWDVHGHVSHVDVILQDQFHLUDV
5HVXOWDGRILQDQFHLUR



5HVXOWDGRDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGD
FRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
&RUUHQWHV
'LIHULGRV




/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
/XFURSRUDomR
/XFUREiVLFRHGLOXtGRGRH[HUFtFLRDWULEXtYHOD
DFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGHWHQWRUHV
GHDo}HVRUGLQiULDV

&RQVROLGDGR


UHDSUHVHQWDGR
















































































$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
H&RQVROLGDGR
'HPRQVWUDo}HVGRVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

&RQWURODGRUD

/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
7RWDOGRVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV

&RQVROLGDGR























$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$H
&RQVROLGDGR
'HPRQVWUDo}HVGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR &RQWURODGRUDH&RQVROLGDGR
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV
5HVHUYDGHOXFURV
5HVHUYD
GH
FDSLWDO

5HVHUYD
OHJDO







'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV













-XURVVREUHFDSLWDOSUySULR











'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV













&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDV



































&DSLWDO
VRFLDO
6DOGRVHPGHMDQHLURGH
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR

6DOGRVHPGHGH]HPEURGH







/XFURV
DFXPXODGRV

7RWDO




























$o}HVHPWHVRXUDULD



/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR















'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV















&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDV























6DOGRVHPGHGH]HPEURGH



5HVHUYDGH
LQFHQWLYR
ILVFDO

5HWHQomR
GHOXFURV

$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
H&RQVROLGDGR
'HPRQVWUDo}HVGRVIOX[RVGHFDL[D
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV
&RQWURODGRUD


UHDSUHVHQWDGR

)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
$MXVWHVSDUDFRQFLOLDURUHVXOWDGRjVGLVSRQLELOLGDGHV
JHUDGDVSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
9DORUUHVLGXDOGDEDL[DGRDWLYRLPRELOL]DGR
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
9DULDomRFDPELDOOtTXLGD
5HQGLPHQWRVGHDSOLFDomRILQDQFHLUD
-XURVDSURSULDGRVVREUHHPSUpVWLPRV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV
$XPHQWR UHGXomRGRVDWLYRVRSHUDFLRQDLV
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
(VWRTXHV
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
2XWUDVFRQWDVDUHFHEHU
$XPHQWR UHGXomR GRVSDVVLYRVRSHUDFLRQDLV
)RUQHFHGRUHV
6DOiULRVHHQFDUJRVVRFLDLV
7ULEXWRV DUHFROKHU
$GLDQWDPHQWRGHFOLHQWHV
&DL[DJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
-XURVSDJRVVREUHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV
5HJDVWHVGHDSOLFDomRILQDQFHLUD
(PSUpVWLPRVDSDUWHVUHODFLRQDGDV
5HFHELPHQWRVGHSDUWHVUHODFLRQDGDV
$TXLVLomRGHLQYHVWLPHQWR
$TXLVLomRGHLPRELOL]DGR
$TXLVLomRGHLQWDQJtYHO
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODV DSOLFDGRQDV DWLYLGDGHV
GHLQYHVWLPHQWR
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
(PSUpVWLPRVFDSWDGRV
(PSUpVWLPRVDPRUWL]DGRV
'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODV DSOLFDGRQDV DWLYLGDGHV
GHILQDQFLDPHQWR
$FUpVFLPRQRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
1RLQtFLRGRH[HUFtFLR
1RILPGRH[HUFtFLR
$FUpVFLPRQRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

UHDSUHVHQWDGR








































































































































$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
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&RQVROLGDGR


$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
H&RQVROLGDGR
'HPRQVWUDo}HVGR YDORUDGLFLRQDGR
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV
&RQWURODGRUD


5HFHLWDV
9HQGDVGHPHUFDGRULDVSURGXWRVHVHUYLoRV
2XWUDVUHFHLWDV





,QVXPRVDGTXLULGRVGHWHUFHLURV
&XVWRVGRVSURGXWRVHGDVPHUFDGRULDVYHQGLGRVH
GRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
0DWHULDLVHQHUJLDVHUYLoRVGHWHUFHLURVHRXWURV





&RQVROLGDGR


















9DORUDGLFLRQDGREUXWR







5HWHQo}HV
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR







9DORUDGLFLRQDGROtTXLGRSURGX]LGR







9DORUDGLFLRQDGRUHFHELGRHPWUDQVIHUrQFLD
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
5HFHLWDVILQDQFHLUDV
2XWUDV
9DORUDGLFLRQDGRWRWDODGLVWULEXLU
















'LVWULEXLomRGRYDORUDGLFLRQDGR
3HVVRDOHHQFDUJRV
5HPXQHUDomRGLUHWD
%HQHItFLRV
)*76
,PSRVWRVWD[DVHFRQWULEXLo}HV
)HGHUDLV
(VWDGXDLV
0XQLFLSDLV
5HPXQHUDomRGHFDSLWDLVGHWHUFHLURV
-XURV
$OXJXpLV
5HPXQHUDomRGHFDSLWDLVSUySULRV
-XURVVREUHRFDSLWDOSUySULR
'LYLGHQGRVHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULR
5HVHUYDVGHOXFURV,QFHQWLYRVILVFDLV
/XFURVUHWLGRV


























































$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV



&RQWH[WRRSHUDFLRQDO
$$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$pXPD
VRFLHGDGHDQ{QLPDGHFDSLWDOIHFKDGRFRQVWLWXtGDQR%UDVLOHPDJRVWRGH6XDVHGH
ILFDORFDOL]DGDQD5RGRYLD&(.P&RPSOH[R,QGXVWULDOH3RUWXiULRGR3HFpP
HP&DXFDLD±&($&RQVWUXomRGDIiEULFDQHVVDUHJLmRWHYHFRPRSULQFLSDOIDWRURPDSD
GHYHQWRVTXHWHPFRQFHQWUDomRH[SUHVVLYDGRSRWHQFLDOHyOLFREUDVLOHLUR$&RPSDQKLD
WHPFRPRREMHWRVRFLDODH[SORUDomRGHQHJyFLRGHFRQVWUXomRHFRPHUFLDOL]DomRGHSiV
GHURWRUHVSDUDWXUELQDVQDJHUDomRHyOLFDGHHQHUJLDHOpWULFDDSUHVWDomRGHVHUYLoRV
UHODFLRQDGRVDVHXREMHWRVRFLDODWHUFHLURVEHPFRPRDSDUWLFLSDomRHPRXWUDV
VRFLHGDGHVFRPRDFLRQLVWDRXTXRWLVWD
(PD&RPSDQKLDPDQWHYHRDQRFRPRFXSDomRTXDVHWRWDOGDFDSDFLGDGH
SURGXWLYDFRPFOLHQWHVGHJUDQGHSRUWHQRSRUWIyOLRGD&RPSDQKLDSULQFLSDOPHQWH
H[SRUWDo}HVGHJUDQGHQ~PHURGHSiV$SDUWLUGHDVH[SRUWDo}HVGD&RPSDQKLD
FUHVFHUDPGHIRUPDVXEVWDQFLDOVHQGRKRMHUHVSRQViYHOSRUJUDQGHSDUWHGDSURGXomR
$LQGDHPHFRPRSDUWHGHVHXSODQRGHH[SDQVmRD&RPSDQKLDILUPRXQRYR
FRQWUDWRFRPD9HVWDV:LQG6\VWHPSDUDIDEULFDomRQDFLRQDOGDVXDPDLVQRYDSiGH
PHWURVSDUDDVXDQRYDSODWDIRUPDGH0:D9HVWDV9
$&RPSDQKLDpFRQWURODGRUDGD$HULV6HUYLFHTXHSUHVWDVHUYLoRVHVSHFLDOL]DGRVGH
RSHUDomRHHQJHQKDULDSDUDSiVFRPDWXDomRSUHSRQGHUDQWHQR%UDVLOHFRPWUDEDOKRV
HPRXWURVPHUFDGRVFRPRQD$UJHQWLQDH(8$
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 &RQWH[WRRSHUDFLRQDO&RQWLQXDomR
2VXSRUWHILQDQFHLURIRLUHDOL]DGRFRPUHFXUVRVGRVDFLRQLVWDVHGHWHUFHLURV2VUHFXUVRV
GRVDFLRQLVWDVIRUDPUHDOL]DGRVDWUDYpVGRUHLQYHVWLPHQWRGROXFUROtTXLGRQDVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD2VUHFXUVRVGHWHUFHLURVIRUDPUHDOL]DGRVDWUDYpVGH
ILQDQFLDPHQWRVGHORQJRSUD]RHPLQVWLWXLo}HVVyOLGDVHGHFUHGLELOLGDGHQRPHUFDGR
1DFLRQDOH,QWHUQDFLRQDO
$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLDSDUDRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEUR
GHHIRUDPDXWRUL]DGDVSDUDHPLVVmRGHDFRUGRFRPDDSURYDomRGRVPHPEURV
GDGLUHWRULDHPGHDJRVWRGH

 %DVHGHSUHSDUDomR
D  'HFODUDomRGHFRQIRUPLGDGH HPUHODomRjVQRUPDVGR&3&H,)56
$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVIRUDPSUHSDUDGDVGHDFRUGR
FRPDV1RUPDV,QWHUQDFLRQDLVGH5HODWyULR)LQDQFHLUR ³,)56´ HPLWLGDVSHOR
International Accounting Standards Board±,$6%HLQWHUSUHWDo}HVHPLWLGDVSHOR
International Financial Reporting Interpretations Committee ³,)5,&´ LPSODQWDGRVQR
%UDVLODWUDYpVGR&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV ³&3&´ HVXDV
LQWHUSUHWDo}HVWpFQLFDV ³,&3&´ HRULHQWDo}HV ³2&3&´ HDSURYDGDVSHOR&RQVHOKR
)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGH ³&)&´ HSHOD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV ³&90´ H
FRQWHPSODPWRGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVSUySULDVGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVHVRPHQWHHODVFRQVLVWHQWHVFRPjVXWLOL]DGDVSHOD
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQRSURFHVVRGHJHVWmR
$&RPSDQKLDDGRWRXWRGRVRVSURQXQFLDPHQWRVUHYLVDGRVHLQWHUSUHWDo}HVHPLWLGDV
SHOR&3&H,$6%TXHHVWDYDPHPYLJRUHPGHGH]HPEURGHH
$&RPSDQKLDHODERURXVXDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGH
DFRUGRFRPDV1RUPDV,QWHUQDFLRQDLVGH5HODWyULR)LQDQFHLUR ³,)56´ DSDUWLUGR
H[HUFtFLRGHHQmRLGHQWLILFRXDOWHUDo}HVHPUHODomRjVVXDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVGDTXHOHH[HUFtFLRSUHSDUDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLV
DGRWDGDVQR%UDVLO
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 %DVHGHSUHSDUDomR&RQWLQXDomR
D  'HFODUDomRGHFRQIRUPLGDGH HPUHODomRjVQRUPDVGR&3&H,)56 &RQWLQXDomR
'XUDQWHRH[HUFtFLRFRUUHQWHD&RPSDQKLDDGRWRXDVRULHQWDo}HVHPDQDGDVSHOR&3&
±3ROtWLFDV&RQWiEHLV0XGDQoDGH(VWLPDWLYDH5HWLILFDomRGH(UURHHVWi
UHDSUHVHQWDQGRVXDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
RULJLQDOPHQWHDSUHVHQWDGDVHPGHMDQHLURGHFRUUHVSRQGHQWHVDRVH[HUFtFLRV
ILQGRVHPGHGH]HPEURGHHHODERUDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDV
FRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHSURFHGHXFRPDVVHJXLQWHVUHFODVVLILFDo}HVH
GLYXOJDo}HVFRPSOHPHQWDUHV
D 5HFODVVLILFDo}HV
x 1REDODQoRSDWULPRQLDO L UHFODVVLILFDomRGHRXWUDVFRQWDVDUHFHEHUQR
PRQWDQWHGH5HPGHGH]HPEURGH 5HP
SDUDDVFRQWDVGHHVWRTXHV±DGLDQWDPHQWRVDIRUQHFHGRUHV 5HP
H5HP HSDUWHVUHODFLRQDGDV 5HPH5
HP 
x 1DGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRUHFODVVLILFDomRGREHQHItFLRILVFDOGHUHGXomR
GHLPSRVWRGHUHQGDGHRXWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLVSDUDUHGXomRGDGHVSHVD
GHLPSRVWRGHUHQGDQRPRQWDQWHGH5HP 5HP
 
x 1DGHPRQVWUDomRGRVIOX[RVGHFDL[D L DVDPRUWL]Do}HVGHMXURVVREUH
HPSUpVWLPRVIRUDPUHFODVVLILFDGDVFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRSDUD
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVQRPRQWDQWHGH5HP 5HP
  LL GLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVIRLUHFODVVLILFDGDGDVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLVSDUDDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRQRPRQWDQWHGH5HP
 5HP 
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

%DVHGHSUHSDUDomR&RQWLQXDomR
D  'HFODUDomRGHFRQIRUPLGDGH HPUHODomRjVQRUPDVGR&3&H,)56 &RQWLQXDomR
D 'LYXOJDo}HVFRPSOHPHQWDUHV
x 'HPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRQVROLGDGDVFRPDFRQWURODGDLQWHJUDO$HULV6HUYLFH
//&ORFDOL]DGDHP7KH:RRGODQGV7H[DV(8$
x 'HPRQVWUDo}HVGRYDORUDGLFLRQDGR±'9$
x ,QIRUPDo}HVFRPSOHPHQWDUHV
D  1RWD±%DVHGHSUHSDUDomR±GLYXOJDomRVREUHGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
FRQVROLGDGDV
E  1RWD±3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV±SROtWLFDFRQWiELOGHVHJPHQWRGH
QHJyFLRV
F  1RWD±(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGLYXOJDomRGDPRYLPHQWDomRGRV
HPSUpVWLPRVGHSDUDILQVFRPSDUDWLYRHGLYXOJDomRVREUHFOiXVXODV
UHVWULWLYDV
G  1RWD±3DWULP{QLROtTXLGRGLYXOJDomRVREUHUHVHUYDVHGHVWLQDomRGRV
OXFURV
H  1RWD±/XFURSRUDomRGHPRQVWUDWLYRGRFiOFXORGROXFURSRUDomR
I  1RWD±2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDVFRPSRVLomRGRVVDOGRVGH
H
J  1RWD±,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVREMHWLYRVHSROtWLFDVSDUDJHVWmRGHULVFR
ILQDQFHLURGLYXOJDomRGHDQiOLVHVGHVHQVLELOLGDGHVGHYDULDomRFDPELDOH
MXURVHGLYXOJDomRGHHQGLYLGDPHQWROtTXLGR
K  1RWD±3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDVGLYXOJDomRGDVFRQWLQJrQFLDV
DYDOLDGDVFRPRSHUGDVSRVVtYHLV
L  1RWD±,QIRUPDo}HVVREUHSDUWHVUHODFLRQDGDVGLYXOJDomRGRVVDOGRV
FRQWiEHLVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVHUHPXQHUDomRGHSHVVRDOFKDYHGD
$GPLQLVWUDomR
E  %DVHGHPHQVXUDomR
$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVIRUDPSUHSDUDGDV
FRQVLGHUDQGRRFXVWRKLVWyULFRFRPREDVHGHYDORUH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPD
LQGLFDGR
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 %DVHGHSUHSDUDomR&RQWLQXDomR
F  0RHGDIXQFLRQDOHPRHGDGHDSUHVHQWDomR
$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVVmRDSUHVHQWDGDVFRPYDORUHV
HP5HDLVTXHpDPRHGDIXQFLRQDOGD&RPSDQKLD(PWRGDVDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVDSUHVHQWDGDVHP5HDLVRVYDORUHVIRUDP
DUUHGRQGDGRVSDUDRPLOKDUPDLVSUy[LPRH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
G  -XOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVFRQWiEHLVVLJQLILFDWLYRV
$SUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVHP
FRQIRUPLGDGHFRPRV&3&VH,)56UHTXHURXVRGHFHUWDVHVWLPDWLYDVFRQWiEHLV
FUtWLFDVHWDPEpPRH[HUFtFLRGHMXOJDPHQWRSRUSDUWHGD$GPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLDQRSURFHVVRGHDSOLFDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLV'HVVDIRUPDRV
UHVXOWDGRVHIHWLYRVSRGHPGLYHUJLUGHVVDVHVWLPDWLYDV
(VWLPDWLYDVHSUHPLVVDVVmRFRQWLQXDPHQWHUHYLVWDVHWDLVUHYLV}HVVmRUHFRQKHFLGDV
QRVSHUtRGRVHPTXHVmRUHYLVDGDVHHPTXDLVTXHUSHUtRGRVIXWXURVDIHWDGRV
$WLYRVHSDVVLYRVVXMHLWRVDHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVLQFOXHPYDORUUHVLGXDOGRDWLYR
LPRELOL]DGRSHUGDVSDUDUHGXomRGRYDORUUHFXSHUiYHOGHFRQWDVDUHFHEHUHHVWRTXHV
SURYLVmRSDUDOLWtJLRVHGHPDQGDVMXGLFLDLVHPHQVXUDomRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
H  'HPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRQVROLGDGDV
$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRQVROLGDGDVVmRFRPSRVWDVSHODVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVGD&RPSDQKLDHVXDFRQWURODGDLQWHJUDODSUHVHQWDGDDVHJXLU

5D]mRVRFLDO

3DtVVHGH

$HULV6HUYLFH//&

(VWDGRV8QLGRV

3DUWLFLSDomR
VRFLHWiULD






$HULV6HUYLFH//&FRQWURODGDLQWHJUDOGD&RPSDQKLDIRLFRQVWLWXtGDHPGHMXOKRGH$$HULV
6HUYLFH//&WHPFRPRSULQFLSDOREMHWRPDQXWHQomRHVHUYLoRVGHUHSDURHPSiVHyOLFDVMiLQVWDODGDV

$FRQWURODGDpFRQVROLGDGDDSDUWLUGDGDWDGHFRQVWLWXLomRDTXLVLomRVHQGRHVWDD
GDWDQDTXDOD&RPSDQKLDREWHYHRFRQWUROHHFRQWLQXDDVHUFRQVROLGDGDDWpDGDWD
HPTXHHVVHFRQWUROHGHL[DUGHH[LVWLU$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGDFRQWURODGD
IRUDPSUHSDUDGDVQRPHVPRSHUtRGRGHGLYXOJDomRTXHRGDFRQWURODGRUDXWLOL]DQGR
SROtWLFDVFRQWiEHLVFRQVLVWHQWHV7RGRVRVVDOGRVLQWUDJUXSRUHFHLWDVHGHVSHVDVH
JDQKRVHSHUGDVQmRUHDOL]DGRVRULXQGRVGHWUDQVDo}HVLQWUDJUXSRIRUDPHOLPLQDGRV
SRUFRPSOHWR


402

$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV



3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV
$VSROtWLFDVFRQWiEHLVVLJQLILFDWLYDVDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLDHVWmRGHVFULWDVQDVQRWDV
H[SOLFDWLYDVHVSHFtILFDVUHODFLRQDGDVDRVLWHQVDSUHVHQWDGRV$TXHODVDSOLFiYHLVGHPRGR
JHUDOHPGLIHUHQWHVDVSHFWRVGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
VmRGHVFULWDVDVHJXLU
,PSRUWDUHVVDOWDUTXHWDLVSROtWLFDVFRQWiEHLVWrPVLGRDSOLFDGDVGHPDQHLUDFRQVLVWHQWH
HPWRGRVRVSHUtRGRVDSUHVHQWDGRVQHVVDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDV
 7UDQVDo}HVHPPRHGDHVWUDQJHLUD
$VWUDQVDo}HVHPPRHGDHVWUDQJHLUDVmRLQLFLDOPHQWHUHJLVWUDGDVjWD[DGHFkPELR
GDPRHGDIXQFLRQDOHPYLJRUQDGDWDGDWUDQVDomR
2VDWLYRVHSDVVLYRVPRQHWiULRVGHQRPLQDGRVHPPRHGDHVWUDQJHLUDVmR
FRQYHUWLGRVjWD[DGHFkPELRGDPRHGDIXQFLRQDOHPYLJRUQDGDWDGREDODQoR
7RGDVDVGLIHUHQoDVVmRUHJLVWUDGDVQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR,WHQVQmR
PRQHWiULRVPHQVXUDGRVFRPEDVHQRFXVWRKLVWyULFRHPPRHGDHVWUDQJHLUDVmR
FRQYHUWLGRVXWLOL]DQGRDWD[DGHFkPELRHPYLJRUQDVGDWDVGDVWUDQVDo}HVLQLFLDLV
,WHQVQmRPRQHWiULRVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRHPPRHGDHVWUDQJHLUDVmR
FRQYHUWLGRVXWLOL]DQGRDVWD[DVGHFkPELRHPYLJRUQDGDWDHPTXHRYDORUMXVWRIRL
GHWHUPLQDGR
$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVVmRDSUHVHQWDGDVHP5HDLV
5 TXHpDPRHGDIXQFLRQDOGD&RPSDQKLD
 ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
i) Ativos financeiros
$WLYRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDVmRFODVVLILFDGRVQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO
FRPRPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRDRYDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURV
UHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVHDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
$FODVVLILFDomRGRVDWLYRVILQDQFHLURVQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGHSHQGHGDV
FDUDFWHUtVWLFDVGRVIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVGRDWLYRILQDQFHLURHGRPRGHORGH
QHJyFLRVGD&RPSDQKLDSDUDDJHVWmRGHVWHVDWLYRVILQDQFHLURV7RGRVRVDWLYRV
ILQDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRVDYDORUMXVWRDFUHVFLGRQRFDVRGHDWLYRV
ILQDQFHLURVQmRFRQWDELOL]DGRVDYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRGRVFXVWRVGH
WUDQVDomRTXHVmRDWULEXtYHLVjDTXLVLomRGRDWLYRILQDQFHLUR
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
 ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV&RQWLQXDomR
0HQVXUDomRVXEVHTXHQWH
3DUDILQVGHPHQVXUDomRVXEVHTXHQWHRVDWLYRVILQDQFHLURVVmRFODVVLILFDGRVHP
TXDWURFDWHJRULDV
x $WLYRVILQDQFHLURVDRFXVWRDPRUWL]DGR
x $WLYRVILQDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVFRP
UHFODVVLILFDomRGHJDQKRVHSHUGDVDFXPXODGDV LQVWUXPHQWRVGHGtYLGD 
x $WLYRVILQDQFHLURVGHVLJQDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRV
DEUDQJHQWHVVHPUHFODVVLILFDomRGHJDQKRVHSHUGDVDFXPXODGDVQRPRPHQWRGH
VHXGHVUHFRQKHFLPHQWR LQVWUXPHQWRVSDWULPRQLDLV H
x $WLYRVILQDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
$&RPSDQKLDQmRSRVVXLDWLYRVILQDQFHLURVFODVVLILFDGRVQDVFDWHJRULDVGHDWLYRV
ILQDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVFRP
UHFODVVLILFDomRGHJDQKRVHSHUGDVDFXPXODGDV LQVWUXPHQWRVGHGtYLGD HDWLYRV
ILQDQFHLURVGHVLJQDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVVHP
UHFODVVLILFDomRGHJDQKRVHSHUGDVDFXPXODGDVQRPRPHQWRGHVHX
GHVUHFRQKHFLPHQWR LQVWUXPHQWRVSDWULPRQLDLV 
Ativos financeiros ao custo amortizado
$&RPSDQKLDPHQVXUDRVDWLYRVILQDQFHLURVDRFXVWRDPRUWL]DGRVHDPEDVDV
VHJXLQWHVFRQGLo}HVIRUHPDWHQGLGDV
x 2DWLYRILQDQFHLURIRUPDQWLGRGHQWURGHPRGHORGHQHJyFLRVFXMRREMHWLYRVHMD
PDQWHUDWLYRVILQDQFHLURVFRPRILPGHUHFHEHUIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVH
x 2VWHUPRVFRQWUDWXDLVGRDWLYRILQDQFHLURGHUHPRULJHPHPGDWDVHVSHFLILFDGDVD
IOX[RVGHFDL[DTXHFRQVWLWXDPH[FOXVLYDPHQWHSDJDPHQWRVGHSULQFLSDOHMXURV
VREUHRYDORUGRSULQFLSDOHPDEHUWR
2VDWLYRVILQDQFHLURVDRFXVWRDPRUWL]DGRVmRVXEVHTXHQWHPHQWHPHQVXUDGRV
XVDQGRRPpWRGRGHMXURVHIHWLYRVHHVWmRVXMHLWRVDUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
*DQKRVHSHUGDVVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRTXDQGRRDWLYRpEDL[DGR
PRGLILFDGRRXDSUHVHQWDUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
2VSULQFLSDLVDWLYRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDDRFXVWRDPRUWL]DGRLQFOXHPFDL[DH
HTXLYDOHQWHVGHFDL[DHFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
 ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV&RQWLQXDomR
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
$WLYRVILQDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRFRPSUHHQGHPDWLYRV
ILQDQFHLURVPDQWLGRVSDUDQHJRFLDomRDWLYRVILQDQFHLURVGHVLJQDGRVQR
UHFRQKHFLPHQWRLQLFLDODRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRRXDWLYRVILQDQFHLURVDVHU
REULJDWRULDPHQWHPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWR$WLYRVILQDQFHLURVVmRFODVVLILFDGRV
FRPRPDQWLGRVSDUDQHJRFLDomRVHIRUHPDGTXLULGRVFRPRREMHWLYRGHYHQGDRX
UHFRPSUDQRFXUWRSUD]R
$WLYRVILQDQFHLURVFRPIOX[RVGHFDL[DTXHQmRVHMDPH[FOXVLYDPHQWHSDJDPHQWRVGR
SULQFLSDOHMXURVVmRFODVVLILFDGRVHPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
LQGHSHQGHQWHPHQWHGRPRGHORGHQHJyFLRV
$WLYRVILQDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRVmRDSUHVHQWDGRVQREDODQoR
SDWULPRQLDOSHORYDORUMXVWRFRPDVYDULDo}HVOtTXLGDVGRYDORUMXVWRUHFRQKHFLGDVQD
GHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
2VDWLYRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDFODVVLILFDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
LQFOXHPDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
Desreconhecimento (baixa)
8PDWLYRILQDQFHLUR RXTXDQGRIRURFDVRXPDSDUWHGHXPDWLYRILQDQFHLURRXSDUWH
GHXPJUXSRGHDWLYRVILQDQFHLURVVHPHOKDQWHV pEDL[DGRSULQFLSDOPHQWHTXDQGRRV
GLUHLWRVGHUHFHEHUIOX[RVGHFDL[DGRDWLYRH[SLUDUHPD&RPSDQKLDWUDQVIHULXRV
VHXVGLUHLWRVGHUHFHEHUIOX[RVGHFDL[DGRDWLYRRXDVVXPLXXPDREULJDomRGHSDJDU
LQWHJUDOPHQWHRVIOX[RVGHFDL[DUHFHELGRVVHPGHPRUDVLJQLILFDWLYDDXPWHUFHLUR
SRUIRUoDGHXPDFRUGRGHUHSDVVHHD&RPSDQKLDWUDQVIHULXVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRV
RVULVFRVHEHQHItFLRVUHODWLYRVDRDWLYR
Redução do valor recuperável de ativos financeiros (inclui a provisão para perdas ao
valor recuperável de contas a receber de clientes)
3DUDRVDWLYRVILQDQFHLURVSDVVtYHLVGHDQiOLVHGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOQmR
IRLUHFRQKHFLGDQHQKXPDSHUGDHVSHUDGDQRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEUR
GHHSRLVGHDFRUGRFRPDDYDOLDomRGD&RPSDQKLDDOpPGRULVFR
DVVRFLDGRVHUEDL[RQmRKiKLVWyULFRGHSHUGDV8PDWLYRILQDQFHLURpEDL[DGR
TXDQGRQmRKiH[SHFWDWLYDUD]RiYHOGHUHFXSHUDomRGRVIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
 ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV&RQWLQXDomR
ii) Passivos financeiros
3DVVLYRVILQDQFHLURVVmRFODVVLILFDGRVFRPRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOFRPR
SDVVLYRVILQDQFHLURVDYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRSDVVLYRVILQDQFHLURVDR
FXVWRDPRUWL]DGRRXFRPRGHULYDWLYRVGHVLJQDGRVFRPRLQVWUXPHQWRVGHKHGJH
HPXPKHGJHHIHWLYRFRQIRUPHDSURSULDGR
3DVVLYRVILQDQFHLURVVmRLQLFLDOPHQWHUHFRQKHFLGRVDYDORUMXVWRHQRFDVRGH
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVHFRQWDVDSDJDUVmRDFUHVFLGRVGRFXVWRGD
WUDQVDomRGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGR
2VSULQFLSDLVSDVVLYRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDLQFOXHPFRQWDVDSDJDUD
IRUQHFHGRUHVHILQDQFLDPHQWRVHHPSUpVWLPRV
0HQVXUDomRVXEVHTXHQWH
$SyVUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVVXMHLWRVDMXURVVmR
PHQVXUDGRVVXEVHTXHQWHPHQWHSHORFXVWRDPRUWL]DGRXWLOL]DQGRRPpWRGRGD
WD[DGHMXURVHIHWLYRV*DQKRVHSHUGDVVmRUHFRQKHFLGRVQDGHPRQVWUDomRGR
UHVXOWDGRGXUDQWHRSURFHVVRGHDPRUWL]DomRSHORPpWRGRGDWD[DGHMXURV
HIHWLYRV
Desreconhecimento (baixa)
8PSDVVLYRILQDQFHLURpEDL[DGRTXDQGRDREULJDomRIRUUHYRJDGDFDQFHODGDRX
H[SLUDU4XDQGRXPSDVVLYRILQDQFHLURH[LVWHQWHIRUVXEVWLWXtGRSRURXWURGR
PHVPRPXWXDQWHFRPWHUPRVVXEVWDQFLDOPHQWHGLIHUHQWHVRXRVWHUPRVGHXP
SDVVLYRH[LVWHQWHIRUHPVLJQLILFDWLYDPHQWHDOWHUDGRVHVVDVXEVWLWXLomRRX
DOWHUDomRpWUDWDGDFRPREDL[DGRSDVVLYRRULJLQDOHUHFRQKHFLPHQWRGHXPQRYR
SDVVLYRVHQGRDGLIHUHQoDQRVFRUUHVSRQGHQWHVYDORUHVFRQWiEHLVUHFRQKHFLGDQD
GHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
$&RPSDQKLDXWLOL]DLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVFRP swapFDPELDOH
1')¶VSDUDIRUQHFHUSURWHomRFRQWUDRULVFRGHYDULDomRGDVWD[DVGHFkPELR2V
LQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVGHVLJQDGRVHPRSHUDo}HVGH hedgeVmR
UHFRQKHFLGRVDRYDORUMXVWRHTXDLVTXHUJDQKRVRXSHUGDVUHVXOWDQWHVGH
PXGDQoDVQRYDORUMXVWRGHGHULYDWLYRVGXUDQWHRH[HUFtFLRVmRODQoDGRVQR
UHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
 6HJPHQWRGHQHJyFLRV
$GHWHUPLQDomRGRVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDpEDVHDGDHPVXD
HVWUXWXUDGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYDTXHGLYLGHRQHJyFLRHP3URGXomRGH3iV
SDUDDHURJHUDGRUHVH6HUYLoRGH0DQXWHQomRGH3iVSDUDDHURJHUDGRUHV1R
HQWDQWRRVHJPHQWRGHVHUYLoRVGHPDQXWHQomRDLQGDQmRWHPUHSUHVHQWDWLYLGDGH
UHOHYDQWHQRFRQWH[WRGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLD(PGHGH]HPEURGH
HVVDRSHUDomRUHSUHVHQWDYDDSHQDVGRVHXIDWXUDPHQWROtTXLGR
1HVVHFRQWH[WRWRGDVDVGHFLV}HVVmRWRPDGDVFRPEDVHHPUHODWyULRV
FRQVROLGDGRVHTXHDVGHFLV}HVUHODWLYDVDSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRILQDQFHLUR
FRPSUDVLQYHVWLPHQWRVHDSOLFDomRGHUHFXUVRVVmRWRPDGDVHPEDVHV
FRQVROLGDGDVD&RPSDQKLDFRQFOXLXTXHWHPVRPHQWHXPVHJPHQWRUHOHYDQWH
SDVVtYHOGHUHSRUWH
 &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
2VHTXLYDOHQWHVGHFDL[DVmRPDQWLGRVFRPDILQDOLGDGHGHDWHQGHUDFRPSURPLVVRV
GHFDL[DGHFXUWRSUD]RHQmRSDUDLQYHVWLPHQWRRXRXWURVILQV$&RPSDQKLD
FRQVLGHUDHTXLYDOHQWHVGHFDL[DXPDDSOLFDomRILQDQFHLUDGHFRQYHUVLELOLGDGH
LPHGLDWDHPXPPRQWDQWHFRQKHFLGRGHFDL[DHHVWDQGRVXMHLWDDXPLQVLJQLILFDQWH
ULVFRGHPXGDQoDGHYDORU3RUFRQVHJXLQWHXPLQYHVWLPHQWRQRUPDOPHQWHVH
TXDOLILFDFRPRHTXLYDOHQWHGHFDL[DTXDQGRWHPYHQFLPHQWRGHFXUWRSUD]RSRU
H[HPSORWUrVPHVHVRXPHQRVDFRQWDUGDGDWDGDFRQWUDWDomR
 &RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
$VFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVFRUUHVSRQGHPDRVYDORUHVDUHFHEHUSHODYHQGDGH
SURGXWRVHVHUYLoRVQRGHFXUVRQRUPDOGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDVmR
UHFRQKHFLGDVDRYDORUIDWXUDGRDMXVWDGRSHODSURYLVmRDRVHXYDORUUHDOL]iYHOVH
QHFHVViULR
 (VWRTXHV
2VHVWRTXHVVmRDWLYRVPDQWLGRVSDUDYHQGDQRFXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRVHP
SURFHVVRGHSURGXomRSDUDYHQGDRXQDIRUPDGHPDWHULDLVRXVXSULPHQWRVDVHUHP
FRQVXPLGRVRXWUDQVIRUPDGRVQRSURFHVVRGHSURGXomRRXQDSUHVWDomRGH
VHUYLoRV
6mRPHQVXUDGRVSHORPHQRUYDORUHQWUHRFXVWRHRYDORUUHDOL]iYHOOtTXLGR2YDORU
GHFXVWRGRHVWRTXHLQFOXLWRGRVRVFXVWRVGHDTXLVLomRTXHFRPSUHHQGHRSUHoRGH
FRPSUDRVLPSRVWRVGHLPSRUWDomRHRXWURVWULEXWRV H[FHWRRVUHFXSHUiYHLVMXQWR
DRILVFR EHPFRPRRVFXVWRVGHWUDQVSRUWHVHJXURPDQXVHLRHRXWURV
GLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVjDTXLVLomRGHSURGXWRVDFDEDGRVPDWHULDLVHVHUYLoRV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
 (VWRTXHV&RQWLQXDomR
'HVFRQWRVFRPHUFLDLVDEDWLPHQWRVHRXWURVLWHQVVHPHOKDQWHVGHYHPVHUGHGX]LGRV
QDGHWHUPLQDomRGRFXVWRGHDTXLVLomRHFXVWRGHWUDQVIRUPDomRTXHLQFOXHPRV
FXVWRVGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRPDVXQLGDGHVSURGX]LGDVFRPRPmRGHREUD
GLUHWDDORFDomRVLVWHPiWLFDGHFXVWRVLQGLUHWRVGHSURGXomRIL[RVHYDULiYHLVTXH
VHMDPLQFRUULGRVSDUDWUDQVIRUPDURVPDWHULDLVHPSURGXWRVDFDEDGRV
2VFXVWRVGHSURGXomRIL[RVVmRDTXHOHVTXHSHUPDQHFHPUHODWLYDPHQWHFRQVWDQWHV
LQGHSHQGHQWHPHQWHGRYROXPHGHSURGXomRWDLVFRPRDGHSUHFLDomRHDPDQXWHQomR
GHHGLItFLRVHLQVWDODo}HVIDEULVPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRVHRVFXVWRVGH
DGPLQLVWUDomRGDIiEULFD
2VFXVWRVLQGLUHWRVGHSURGXomRYDULiYHLVVmRDTXHOHVTXHYDULDPGLUHWDPHQWHRX
TXDVHGLUHWDPHQWHFRPRYROXPHGHSURGXomRWDLVFRPRPDWHULDLVLQGLUHWRVHFHUWRV
WLSRVGHPmRGHREUDLQGLUHWD
$VSURYLV}HVSDUDHVWRTXHVGHEDL[DURWDWLYLGDGHRXREVROHWRVVmRFRQVWLWXtGDV
TXDQGRFRQVLGHUDGDVQHFHVViULDVSHOD$GPLQLVWUDomR
 5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWD
$UHFHLWDpUHFRQKHFLGDQDH[WHQVmRHPTXHIRUSURYiYHOTXHEHQHItFLRVHFRQ{PLFRV
VHUmRJHUDGRVSDUDD&RPSDQKLDHTXDQGRSRVVDVHUPHQVXUDGDGHIRUPDFRQILiYHO
$UHFHLWDpPHQVXUDGDFRPEDVHQRYDORUMXVWRGDFRQWUDSUHVWDomRUHFHELGDH[FOXLQGR
GHVFRQWRVDEDWLPHQWRVHLPSRVWRVRXHQFDUJRVVREUHYHQGDV
$SDUWLUGHRGHMDQHLURGHD&RPSDQKLDDGRWRXR,)56&3&5HFHLWD
GH&RQWUDWRVFRP&OLHQWHVHVVDQRYDQRUPDWURX[HRVSULQFtSLRVTXHXPDHQWLGDGH
GHYHDSOLFDUSDUDGHWHUPLQDUDPHQVXUDomRGDUHFHLWDHTXDQGRHODpUHFRQKHFLGD
(VVDQRUPDEDVHLDVHQRSULQFtSLRGHTXHDUHFHLWDpUHFRQKHFLGDTXDQGRRFRQWUROH
GHXPEHPRXVHUYLoRpWUDQVIHULGRDXPFOLHQWHDVVLPRSULQFtSLRGHFRQWUROH
VXEVWLWXLXRSULQFtSLRGHULVFRVHEHQHItFLRV$UHFHLWDFRPSUHHQGHRYDORUMXVWRGD
FRQWUDSUHVWDomRUHFHELGDRXDUHFHEHUSHODYHQGDGHSURGXWRVRXSUHVWDomRGH
VHUYLoRVQRFXUVRQRUPDOGDVDWLYLGDGHV$UHFHLWDpDSUHVHQWDGDOtTXLGDGH
GHVFRQWRVDEDWLPHQWRVHLPSRVWRVRXHQFDUJRVVREUHYHQGDV
&XVWRVGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRVDRVFRQWUDWRVTXHJHUDPUHFXUVRVXVDGRVQR
FXPSULPHQWRGRFRQWUDWRHHVSHUDVHTXHVHMDPUHFXSHUDGRVVmRFDSLWDOL]DGRVFRPR
FXVWRVSDUDFXPSULUXPFRQWUDWRDSDUWLUGDDGRomRGR,)56&3&VHQGR
LQFOXtGRVQRVDWLYRVGHFRQWUDWRV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
 5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWD&RQWLQXDomR
$&RPSDQKLDUHFRQKHFHDUHFHLWDTXDQGRR³FRQWUROH´GRVVHUYLoRVGHXPD
GHWHUPLQDGDRSHUDomRpWUDQVIHULGRDRFOLHQWH$&RPSDQKLDDYDOLDDVWUDQVDo}HVGH
UHFHLWDGHDFRUGRFRPRVFULWpULRVHVSHFtILFRVSDUDGHWHUPLQDUVHHVWiDWXDQGRFRPR
DJHQWHRXSULQFLSDOHDRILQDOFRQFOXLXTXHHVWiDWXDQGRFRPRSULQFLSDOHPWRGRVRV
VHXVFRQWUDWRVGHUHFHLWD2VFULWpULRVHVSHFtILFRVDVHJXLUGHYHPWDPEpPVHU
VDWLVIHLWRVDQWHVGHKDYHUUHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWD
9HQGDGHSURGXWRV
$UHFHLWDRSHUDFLRQDOGDYHQGDGHEHQVQRFXUVRQRUPDOGDVDWLYLGDGHVpPHGLGDSHOR
YDORUMXVWRGDFRQWUDSUHVWDomRUHFHELGDRXDUHFHEHU$UHFHLWDRSHUDFLRQDOp
UHFRQKHFLGDTXDQGR L RVULVFRVHEHQHItFLRVPDLVVLJQLILFDWLYRVLQHUHQWHVj
SURSULHGDGHGRVEHQVIRUDPWUDQVIHULGRVSDUDRFRPSUDGRU LL IRUSURYiYHOTXHRV
EHQHItFLRVHFRQ{PLFRVILQDQFHLURVIOXLUmRSDUDD&RPSDQKLD LLL RVFXVWRVDVVRFLDGRV
HDSRVVtYHOGHYROXomRGHPHUFDGRULDVSXGHUHPVHUHVWLPDGRVGHPDQHLUDFRQILiYHO
LY QmRKDMDHQYROYLPHQWRFRQWtQXRFRPRVEHQVYHQGLGRV Y RYDORUGDUHFHLWD
RSHUDFLRQDOSRVVDVHUPHQVXUDGRGHPDQHLUDFRQILiYHO&DVRVHMDSURYiYHOTXH
GHVFRQWRVVHUmRFRQFHGLGRVHRYDORUSRVVDVHUPHQVXUDGRGHPDQHLUDFRQILiYHO
HQWmRRGHVFRQWRpUHFRQKHFLGRFRPRXPDUHGXomRGDUHFHLWDRSHUDFLRQDOFRQIRUPH
DVYHQGDVVmRUHFRQKHFLGDV
3UHVWDomRGHVHUYLoRV
&ULDGDSDUDDWHQGHUjVGHPDQGDVGRVFOLHQWHVD&RPSDQKLDSRVVXLXPDGLYLVmR
HVSHFLDOL]DGD $HULV6HUYLFH TXHVHXWLOL]DGRFRQKHFLPHQWRHLQIUDHVWUXWXUDQD
IDEULFDomRGHSiVSDUDRIHUHFHUDRPHUFDGRGHDHURJHUDGRUHVXPVHUYLoR
GLIHUHQFLDGR
(PD&RPSDQKLDLQWHUQDFLRQDOL]RXVXDiUHDGHVHUYLoRVLQYHVWLQGRQD$(5,6
//&ORFDOL]DGDHP7KH:RRGODQGV7H[DV(8$FRPGHFDSLWDOEUDVLOHLUR
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV



3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
 7ULEXWRV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHV
$WLYRVHSDVVLYRVWULEXWiULRVFRUUHQWHVGR~OWLPRH[HUFtFLRHGHDQRVDQWHULRUHVVmR
PHQVXUDGRVDRYDORUUHFXSHUiYHOHVSHUDGRRXDSDJDUSDUDDVDXWRULGDGHVILVFDLV
$VDOtTXRWDVHDVOHLVWULEXWiULDVXVDGDVSDUDFDOFXODURPRQWDQWHGRVWULEXWRVVmR
DTXHODVTXHHVWmRHPYLJRURXVXEVWDQFLDOPHQWHHPYLJRUQDGDWDGREDODQoR2V
WULEXWRVVREUHDUHQGDVmRUHFRQKHFLGRVQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRH[FHWR
SDUDRVFDVRVHPTXHHVWLYHUHPGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRVDLWHQVUHJLVWUDGRV
GLUHWDPHQWHQRSDWULP{QLROtTXLGRRXQDUHVHUYDGHDMXVWHVGHDYDOLDomR
SDWULPRQLDOUHFRQKHFLGRVOtTXLGRVGHVVHVHIHLWRVILVFDLV
$WULEXWDomRVREUHROXFURFRPSUHHQGHRLPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDO
2LPSRVWRGHUHQGDpFDOFXODGRVREUHROXFURWULEXWiYHOSHODDOtTXRWDGH
DFUHVFLGRGRDGLFLRQDOGHSDUDRVOXFURVTXHH[FHGHUHP5QRSHUtRGRGH
PHVHVHDFRQWULEXLomRVRFLDOpFDOFXODGDSHODDOtTXRWDGHVREUHROXFUR
WULEXWiYHO5HFRQKHFLGRVSHORUHJLPHGHFRPSHWrQFLDSRUWDQWRTXDQGRDSOLFiYHO
DVLQFOXV}HVDROXFURFRQWiELOGHGHVSHVDVWHPSRUDULDPHQWHQmRGHGXWtYHLVRX
H[FOXV}HVGHUHFHLWDVWHPSRUDULDPHQWHQmRWULEXWiYHLVSDUDDSXUDomRGROXFUR
WULEXWiYHOFRUUHQWHJHUDPFUpGLWRVRXGpELWRVWULEXWiULRVGLIHULGRV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO±GLIHULGRV
7ULEXWRVGLIHULGRVDWLYRVVmRJHUDGRVVREUHROXFURUHFXSHUiYHOHPSHUtRGRIXWXUR
UHIHUHQWHDSUHMXt]RVILVFDLVHGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVGHGXWtYHLVQDGDWDGREDODQoR
HQWUHDVEDVHVILVFDLVGHDWLYRVHSDVVLYRVHVHXVYDORUHVFRQWiEHLV
7ULEXWRVGLIHULGRVSDVVLYRVVmRUHFRQKHFLGRVVREUHROXFURGHYLGRHPSHUtRGR
IXWXURUHIHUHQWHDVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVWULEXWiYHLVQDGDWDGREDODQoRHQWUHDV
EDVHVILVFDLVGHDWLYRVHSDVVLYRVHVHXVYDORUHVFRQWiEHLV
7ULEXWRVGLIHULGRVDWLYRVHSDVVLYRVVmRPHQVXUDGRVDRYDORUGDVDOtTXRWDVTXHVmR
HVSHUDGDVDVHUHPDSOLFDGDVQRDQRHPTXHRSDVVLYROLTXLGDGREDVHDGRQDVOHLV
WULEXWiULDVTXHIRUDPSURPXOJDGDVQDGDWDGREDODQoR
7ULEXWRVGLIHULGRVDWLYRVHSDVVLYRVVmRDSUHVHQWDGRVOtTXLGRVVHH[LVWHXPGLUHLWR
OHJDORXFRQWUDWXDOSDUDFRPSHQVDURDWLYRILVFDOFRQWUDRSDVVLYRILVFDO(RV
WULEXWRVGLIHULGRVVmRUHODFLRQDGRVjPHVPDHQWLGDGHWULEXWDGDHVXMHLWDjPHVPD
DXWRULGDGHWULEXWiULD
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR


7ULEXWRV&RQWLQXDomR
7ULEXWRVVREUHFRPSUDV
&RPSUDVGHVSHVDVHDWLYRVVmRUHFRQKHFLGRVOtTXLGRVGRVWULEXWRVVREUHFRPSUDV
H[FHWR
x 4XDQGRRVWULEXWRVLQFRUULGRVQDFRPSUDGHEHQVRXVHUYLoRVQmRIRU
UHFXSHUiYHOMXQWRjVDXWRULGDGHVILVFDLVKLSyWHVHHPTXHRWULEXWRVREUH
FRPSUDVpUHFRQKHFLGRFRPRSDUWHGRFXVWRGHDTXLVLomRGRDWLYRRXGRLWHPGH
GHVSHVDFRQIRUPHRFDVR
7ULEXWRVVREUHYHQGDV
x 2YDORUOtTXLGRGRVWULEXWRVVREUHYHQGDVUHFXSHUiYHORXDSDJDUpLQFOXtGR
FRPRFRPSRQHQWHGRVYDORUHVDUHFXSHUDURXDSDJDUQREDODQoRSDWULPRQLDO
'HVFULomR
3,6
&2),16
,&06
,3,

$OtTXRWDV


,VHQWR


2LPSRVWR,&06VREUHDYHQGDGD3iDWUDYpVGR1&0WHPLVHQomRSHOR
&RQYrQLR&RQID]
2VWULEXWRV 3,6H&2),16 VmRDSUHVHQWDGRVFRPRGHGXo}HVGHYHQGDVQD
GHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRHRVFUpGLWRVGHFRUUHQWHVGDQmRFXPXODWLYLGDGHGR
3,6&2),16VmRGHGX]LGRVGRFXVWRGRVSURGXWRVYHQGLGRVQDGHPRQVWUDomRGR
UHVXOWDGR
2LPSRVWR,3,VREUHDYHQGDGD3iVWHPDOtTXRWDGHDFRUGRFRPVHX1&0
QDWDEHOD7,3,
$VH[SRUWDo}HVVmRLVHQWDVGRVWULEXWRV 3,6H&2),16 HQmRVRIUHPLQFLGrQFLD
GRVLPSRVWRV,3,H,&06



411

$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR


6XEYHQo}HVJRYHUQDPHQWDLV
6XEYHQo}HVJRYHUQDPHQWDLVVmRUHFRQKHFLGDVQRUHVXOWDGRTXDQGRKiVHJXUDQoD
UD]RiYHOGHTXHDVXEYHQomRVHUiUHFHELGDHTXHDVFRQGLo}HVHVWDEHOHFLGDVSDUD
REHQHItFLRVHUmRFXPSULGDVSHOD&RPSDQKLD3RVWHULRUPHQWHVmRGHVWLQDGDVSDUD
UHVHUYDGHLQFHQWLYRVILVFDLVQRSDWULP{QLROtTXLGR
$&RPSDQKLDJR]DGHEHQHItFLRVILVFDOFRQFHGLGRVSHOD6XSHULQWHQGrQFLDGH
'HVHQYROYLPHQWRGR1RUGHVWH68'(1(GHUHGXomRGHGRLPSRVWRGHUHQGD
VREUHROXFURGDH[SORUDomRHGXUDQWHDXWLOL]DomRGRVEHQHItFLRVILFDD&RPSDQKLD
REULJDGDDFRQVWLWXLUUHVHUYDGHLQFHQWLYRILVFDOSHORPRQWDQWHHTXLYDOHQWHDR
LPSRVWRGHUHQGDQmRUHFROKLGR
$&RPSDQKLDWDPEpPJR]DGREHQHItFLRILVFDOFRQFHGLGRSHOR*RYHUQRGR(VWDGR
GR&HDUiDWUDYpVGR2UJmR$'(&(±)', )XQGRGH'HVHQYROYLPHQWR,QGXVWULDO
FRPGR,&06UHFROKLGRPHQVDOPHQWHHGR,&06LQFLGHQWHQDV
LPSRUWDo}HVGH0DWpULD3ULPDHLQVXPRVSDUDXWLOL]DomRQRSURFHVVRLQGXVWULDO

 ,PRELOL]DGR
6mRDSUHVHQWDGRVDRFXVWROtTXLGRGHGHSUHFLDomRDFXPXODGDHRXSHUGDV
DFXPXODGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOVHIRURFDVR2UHIHULGRFXVWRLQFOXL
RFXVWRGHUHSRVLomRGHSDUWHGRLPRELOL]DGRHFXVWRVGHHPSUpVWLPRGHSURMHWRVGH
FRQVWUXomRGHORQJRSUD]RTXDQGRRVFULWpULRVGHUHFRQKHFLPHQWRIRUHP
VDWLVIHLWRV4XDQGRSDUWHVVLJQLILFDWLYDVGRDWLYRLPRELOL]DGRVmRVXEVWLWXtGDVD
&RPSDQKLDUHFRQKHFHHVVDVSDUWHVFRPRDWLYRLQGLYLGXDOFRPYLGD~WLOH
GHSUHFLDomRHVSHFtILFD'DPHVPDIRUPDTXDQGRXPDLQVSHomRUHOHYDQWHIRUIHLWD
RVHXFXVWRpUHFRQKHFLGRQRYDORUFRQWiELOGRLPRELOL]DGRVHRVFULWpULRVGH
UHFRQKHFLPHQWRIRUHPVDWLVIHLWRV7RGRVRVGHPDLVFXVWRVGHUHSDURVH
PDQXWHQomRVmRUHFRQKHFLGRVQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRTXDQGRLQFRUULGRV2
YDORUSUHVHQWHGRFXVWRHVSHUDGRGDGHVDWLYDomRGRDWLYRDSyVDVXDXWLOL]DomRp
LQFOXtGRQRFXVWRGRFRUUHVSRQGHQWHDWLYRVHRVFULWpULRVGHUHFRQKHFLPHQWRSDUD
XPDSURYLVmRIRUHPVDWLVIHLWRV
$GHSUHFLDomRpFDOFXODGDGHIRUPDOLQHDUDRORQJRGDYLGD~WLOGRDWLYRDVWD[DV
TXHOHYDPHPFRQVLGHUDomRDYLGD~WLOHVWLPDGDGRVEHQVDVTXDLVHVWmR
GHPRQVWUDGDVDVHJXLU
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR


,PRELOL]DGR&RQWLQXDomR
7D[DV PpGLDV DQXDLV
GHGHSUHFLDomR
(GLILFDo}HVHEHQIHLWRULDV
0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
0yYHLV
,QVWDODo}HV
)HUUDPHQWDV
+DUGZDUH
9HtFXORV

D







8PLWHPGHLPRELOL]DGRpEDL[DGRTXDQGRYHQGLGRRXTXDQGRQHQKXPEHQHItFLR
HFRQ{PLFRIXWXURIRUHVSHUDGRGRVHXXVRRXYHQGD(YHQWXDOJDQKRRXSHUGD
UHVXOWDQWHGDEDL[DGRDWLYR FDOFXODGRFRPRVHQGRDGLIHUHQoDHQWUHRYDORUOtTXLGR
GDYHQGDHRYDORUFRQWiELOGRDWLYR VmRLQFOXtGRVQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRQR
H[HUFtFLRHPTXHRDWLYRIRUEDL[DGR
2YDORUUHVLGXDOHYLGD~WLOGRVDWLYRVHRVPpWRGRVGHGHSUHFLDomRVmRUHYLVWRVQR
HQFHUUDPHQWRGHFDGDH[HUFtFLRHDMXVWDGRVGHIRUPDSURVSHFWLYDTXDQGRIRUR
FDVR
 3HUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVQmRILQDQFHLURV
$$GPLQLVWUDomRUHYLVDDQXDOPHQWHRYDORUFRQWiELOOtTXLGRGRVDWLYRVFRPRREMHWLYR
GHDYDOLDUHYHQWRVRXPXGDQoDVQDVFLUFXQVWkQFLDVHFRQ{PLFDVRSHUDFLRQDLVRX
WHFQROyJLFDVTXHSRVVDPLQGLFDUGHWHULRUDomRRXSHUGDGHVHXYDORUUHFXSHUiYHO
6HQGRWDLVHYLGrQFLDVLGHQWLILFDGDVHRYDORUFRQWiELOOtTXLGRH[FHGHURYDORU
UHFXSHUiYHOpFRQVWLWXtGDSURYLVmRSDUDGHVYDORUL]DomRDMXVWDQGRRYDORUFRQWiELO
OtTXLGRDRYDORUUHFXSHUiYHO
2YDORUUHFXSHUiYHOGHXPDWLYRRXGHGHWHUPLQDGDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[Dp
GHILQLGRFRPRVHQGRRPDLRUHQWUHRYDORUHPXVRHRYDORUOtTXLGRGHYHQGD
1DHVWLPDWLYDGRYDORUHPXVRGRDWLYRRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURVHVWLPDGRVVmR
GHVFRQWDGRVDRVHXYDORUSUHVHQWHXWLOL]DQGRXPDWD[DGHGHVFRQWRDQWHVGRV
LPSRVWRVTXHUHIOLWDRFXVWRPpGLRSRQGHUDGRGHFDSLWDOSDUDDLQG~VWULDHPTXH
RSHUDDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[D2YDORUOtTXLGRGHYHQGDpGHWHUPLQDGRVHPSUH
TXHSRVVtYHOFRPEDVHHPFRQWUDWRGHYHQGDILUPHHPXPDWUDQVDomRHPEDVHV
FRPXWDWLYDVHQWUHSDUWHVFRQKHFHGRUDVHLQWHUHVVDGDVDMXVWDGRSRUGHVSHVDV
DWULEXtYHLVjYHQGDGRDWLYRRXTXDQGRQmRKiFRQWUDWRGHYHQGDILUPHFRPEDVHQR
SUHoRGHPHUFDGRGHXPPHUFDGRDWLYRRXQRSUHoRGDWUDQVDomRPDLVUHFHQWHFRP
DWLYRVVHPHOKDQWHV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV



3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
 3URYLV}HV
3URYLV}HVVmRUHFRQKHFLGDVTXDQGRD&RPSDQKLDWHPXPDREULJDomRSUHVHQWH
OHJDORXQmRIRUPDOL]DGD HPFRQVHTXrQFLDGHXPHYHQWRSDVVDGRpSURYiYHOTXH
EHQHItFLRVHFRQ{PLFRVVHMDPUHTXHULGRVSDUDOLTXLGDUDREULJDomRHXPDHVWLPDWLYD
FRQILiYHOGRYDORUGDREULJDomRSRVVDVHUIHLWD4XDQGRD&RPSDQKLDHVSHUDTXHR
YDORUGHXPDSURYLVmRVHMDUHHPEROVDGRHPWRGRRXHPSDUWHSRUH[HPSORSRU
IRUoDGHXPFRQWUDWRGHVHJXURRUHHPEROVRpUHFRQKHFLGRFRPRXPDWLYR
VHSDUDGRPDVDSHQDVTXDQGRRUHHPEROVRIRUSUDWLFDPHQWHFHUWR
$GHVSHVDUHODWLYDDTXDOTXHUSURYLVmRpDSUHVHQWDGDQDGHPRQVWUDomRGR
UHVXOWDGROtTXLGDGHTXDOTXHUUHHPEROVR
'HPRQVWUDo}HVGRVIOX[RVGHFDL[D
$VGHPRQVWUDo}HVGRVIOX[RVGHFDL[DIRUDPSUHSDUDGDVHHVWmRDSUHVHQWDGDVGH
DFRUGRFRPRSURQXQFLDPHQWRFRQWiELO&3& 5 
 'HPRQVWUDomRGR9DORU$GLFLRQDGR ³'9$´
(VVDGHPRQVWUDomRWHPSRUILQDOLGDGHHYLGHQFLDUDULTXH]DFULDGDSHOD&RPSDQKLDH
VXDGLVWULEXLomRGXUDQWHGHWHUPLQDGRSHUtRGRHpDSUHVHQWDGDFRPRSDUWHGHVXDV
'HPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVFRQIRUPHUHTXHULGRSHOD
OHJLVODomRVRFLHWiULDEUDVLOHLUDHSHODVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLODSOLFiYHLV
DFRPSDQKLDVDEHUWDV$'9$QmRpXPDGHPRQVWUDomRSUHYLVWDQHPREULJDWyULD
FRQIRUPHDV,)56
$'9$IRLSUHSDUDGDFRPEDVHHPLQIRUPDo}HVREWLGDVGRVUHJLVWURVFRQWiEHLVTXH
VHUYHPGHEDVHGHSUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDVHVHJXLQGRDVGLVSRVLo}HVFRQWLGDVQR&3&±'HPRQVWUDomRGR9DORU
$GLFLRQDGR(PVXDSULPHLUDSDUWHDSUHVHQWDDULTXH]DFULDGDSHOD&RPSDQKLD
UHSUHVHQWDGDSHODVUHFHLWDVSHORVFXVWRVHGHVSHVDVDGTXLULGRVGHWHUFHLURVHSHOR
YDORUDGLFLRQDGRUHFHELGRHPWUDQVIHUrQFLD$VHJXQGDSDUWHDSUHVHQWDDGLVWULEXLomR
GDULTXH]DHQWUHLPSRVWRVWD[DVHFRQWULEXLo}HVSHVVRDOUHPXQHUDomRGHFDSLWDOGH
WHUFHLURVHUHPXQHUDomRGRFDSLWDOSUySULR
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
-XOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVFRQWiEHLVVLJQLILFDWLYDV
-XOJDPHQWRV
$SUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLD
UHTXHUTXHD$GPLQLVWUDomRIDoDMXOJDPHQWRVHHVWLPDWLYDVHDGRWHSUHPLVVDVTXH
DIHWDPRVYDORUHVDSUHVHQWDGRVGHUHFHLWDVGHVSHVDVDWLYRVHSDVVLYRVEHPFRPR
DVGLYXOJDo}HVGHSDVVLYRVFRQWLQJHQWHVQDGDWDEDVHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
1RSURFHVVRGHDSOLFDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLDD$GPLQLVWUDomRIH]
RVVHJXLQWHVMXOJDPHQWRVTXHWHPHIHLWRPDLVVLJQLILFDWLYRVREUHRVYDORUHV
UHFRQKHFLGRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
(VWLPDWLYDVHSUHPLVVDV
$VSULQFLSDLVSUHPLVVDVUHODWLYDVDIRQWHVGHLQFHUWH]DQDVHVWLPDWLYDVIXWXUDVHRXWUDV
LPSRUWDQWHVIRQWHVGHLQFHUWH]DHPHVWLPDWLYDVQDGDWDGREDODQoRHQYROYHQGRULVFR
VLJQLILFDWLYRGHFDXVDUXPDMXVWHVLJQLILFDWLYRQRYDORUFRQWiELOGRVDWLYRVHSDVVLYRVQR
SUy[LPRH[HUFtFLRILQDQFHLURVmRGLVFXWLGDVDVHJXLU
,PSRVWRV
([LVWHPLQFHUWH]DVFRPUHODomRjLQWHUSUHWDomRGHUHJXODPHQWRVWULEXWiULRVFRPSOH[RVH
DRYDORUHpSRFDGHUHVXOWDGRVWULEXWiYHLVIXWXURV'DGRRDPSORDVSHFWRGH
UHODFLRQDPHQWRVGHQHJyFLRVLQWHUQDFLRQDLVEHPFRPRDQDWXUH]DGHORQJRSUD]RHD
FRPSOH[LGDGHGRVLQVWUXPHQWRVFRQWUDWXDLVH[LVWHQWHVGLIHUHQoDVHQWUHRVUHVXOWDGRV
UHDLVHDVSUHPLVVDVDGRWDGDVRXIXWXUDVPXGDQoDVQHVVDVSUHPLVVDVSRGHULDPH[LJLU
DMXVWHVIXWXURVQDUHFHLWDHGHVSHVDGHLPSRVWRVMiUHJLVWUDGD$&RPSDQKLDFRQVWLWXL
SURYLV}HVFRPEDVHHPHVWLPDWLYDVFDEtYHLVSDUDSRVVtYHLVFRQVHTXrQFLDVGH
DXGLWRULDVSRUSDUWHGDVDXWRULGDGHVILVFDLVGDVUHVSHFWLYDVMXULVGLo}HVHPTXHRSHUD2
YDORUGHVVDVSURYLV}HVEDVHLDVHHPYiULRVIDWRUHVFRPRH[SHULrQFLDGHDXGLWRULDV
ILVFDLVDQWHULRUHVHLQWHUSUHWDo}HVGLYHUJHQWHVGRVUHJXODPHQWRVWULEXWiULRVSHODHQWLGDGH
WULEXWiYHOHSHODDXWRULGDGHILVFDOUHVSRQViYHO(VVDVGLIHUHQoDVGHLQWHUSUHWDomRSRGHP
VXUJLUQXPDDPSODYDULHGDGHGHDVVXQWRVGHSHQGHQGRGDVFRQGLo}HVYLJHQWHVQR
UHVSHFWLYRGRPLFtOLRGD&RPSDQKLD
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
 -XOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVFRQWiEHLVVLJQLILFDWLYDV&RQWLQXDomR
9DORUMXVWRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
4XDQGRRYDORUMXVWRGHDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVDSUHVHQWDGRVQREDODQoR
SDWULPRQLDOQmRSXGHUVHUREWLGRGHPHUFDGRDWLYRpGHWHUPLQDGRXWLOL]DQGRWpFQLFDV
GHDYDOLDomRLQFOXLQGRRPpWRGRGHIOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGR2VGDGRVSDUDHVVHV
PpWRGRVVHEDVHLDPQDTXHOHVSUDWLFDGRVQRPHUFDGRTXDQGRSRVVtYHOFRQWXGR
TXDQGRLVVRQmRIRUYLiYHOXPGHWHUPLQDGRQtYHOGHMXOJDPHQWRpUHTXHULGRSDUD
HVWDEHOHFHURYDORUMXVWR2MXOJDPHQWRLQFOXLFRQVLGHUDo}HVVREUHRVGDGRV
XWLOL]DGRVFRPRSRUH[HPSORULVFRGHOLTXLGH]ULVFRGHFUpGLWRHYRODWLOLGDGH
0XGDQoDVQDVSUHPLVVDVVREUHHVVHVIDWRUHVSRGHULDPDIHWDURYDORUMXVWR
DSUHVHQWDGRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
3HUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVQmRILQDQFHLURV
8PDSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOH[LVWHTXDQGRRYDORUFRQWiELOGHXP
DWLYRRXXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[DH[FHGHRVHXYDORUUHFXSHUiYHORTXDOpRPDLRU
HQWUHRYDORUMXVWRPHQRVFXVWRVGHYHQGDHRYDORUHPXVR2FiOFXORGRYDORUMXVWR
PHQRVFXVWRVGHYHQGDVpEDVHDGRHPLQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLVGHWUDQVDo}HVGH
YHQGDGHDWLYRVVLPLODUHVRXSUHoRVGHPHUFDGRPHQRVFXVWRVDGLFLRQDLVSDUD
GHVFDUWDURDWLYR2FiOFXORGRYDORUHPXVRpEDVHDGRQRPRGHORGHIOX[RGHFDL[D
GHVFRQWDGR2VIOX[RVGHFDL[DGHULYDPGRRUoDPHQWRSDUDRVSUy[LPRVFLQFRDQRVH
QmRLQFOXHPDWLYLGDGHVGHUHRUJDQL]DomRFRPDVTXDLVD&RPSDQKLDDLQGDQmR
WHQKDVHFRPSURPHWLGRRXLQYHVWLPHQWRVIXWXURVVLJQLILFDWLYRVTXHPHOKRUDUmRD
EDVHGHDWLYRVGDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[DREMHWRGHWHVWH2YDORUUHFXSHUiYHOp
VHQVtYHOjWD[DGHGHVFRQWRXWLOL]DGDQRPpWRGRGHIOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGREHP
FRPRRVUHFHELPHQWRVGHFDL[DIXWXURVHVSHUDGRVHDWD[DGHFUHVFLPHQWRXWLOL]DGD
SDUDILQVGHH[WUDSRODomR
3URYLV}HVSDUDULVFRVWULEXWiULRVFtYHLVHWUDEDOKLVWDV
$&RPSDQKLDUHFRQKHFHSURYLVmRSDUDFDXVDVFtYHLVHWUDEDOKLVWDVDYDOLDGDVFRPR
SHUGDVSURYiYHLV$DYDOLDomRGDSUREDELOLGDGHGHSHUGDLQFOXLDDYDOLDomRGDV
HYLGrQFLDVGLVSRQtYHLVDKLHUDUTXLDGDVOHLVDVMXULVSUXGrQFLDVGLVSRQtYHLVDV
GHFLV}HVPDLVUHFHQWHVQRVWULEXQDLVHVXDUHOHYkQFLDQRRUGHQDPHQWRMXUtGLFREHP
FRPRDDYDOLDomRGRVDGYRJDGRVH[WHUQRV$VSURYLV}HVVmRUHYLVDGDVHDMXVWDGDV
SDUDOHYDUHPFRQWDDOWHUDo}HVQDVFLUFXQVWkQFLDVWDLVFRPRSUD]RGHSUHVFULomR
DSOLFiYHOFRQFOXV}HVGHLQVSHo}HVILVFDLVRXH[SRVLo}HVDGLFLRQDLVLGHQWLILFDGDVFRP
EDVHHPQRYRVDVVXQWRVRXGHFLV}HVGHWULEXQDLV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
 1RYDVQRUPDVLQWHUSUHWDo}HVHDOWHUDo}HVFRPDSOLFDomRHIHWLYDDSyVGHMDQHLUR
GH
&3&5HFHLWDVGH&RQWUDWRVFRP&OLHQWHV ,)565HYHQXHVIURPFRQWUDFWV
ZLWKFXVWRPHUV
(VWDQRUPDHVWDEHOHFHXPPRGHORTXHYLVDLGHQWLILFDUVHRVFULWpULRVSDUDD
FRQWDELOL]DomRGDUHFHLWDIRUDPVDWLVIHLWRVHFRPSUHHQGHRVVHJXLQWHVDVSHFWRV
L ,GHQWLILFDomRGHXPFRQWUDWRFRPRFOLHQWH
LL 'HWHUPLQDomRGDVREULJDo}HVGHGHVHPSHQKR
LLL 'HWHUPLQDomRGRSUHoRGDWUDQVDomR
LY $ORFDomRGRSUHoRGDWUDQVDomRH
Y 5HFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWDHPXPGHWHUPLQDGRPRPHQWRRXHPXPSHUtRGRGH
WHPSRFRQIRUPHDWHQGLPHQWRGDVREULJDo}HVGHGHVHPSHQKR
$&RPSDQKLDDYDOLRXRVLPSDFWRVUHODFLRQDGRVjVWUDQVDo}HVHIHWXDGDVQRFXUVR
GRVVHXVUHODFLRQDPHQWRVFRPFOLHQWHVHFRQFOXLXQmRKDYHUDOWHUDo}HVUHOHYDQWHV
QDGLYXOJDomRQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
&3&,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV ,)56)LQDQFLDO,QVWUXPHQWV
$&RPSDQKLDDGRWRXLQLFLDOPHQWHR&3&,)56,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVD
SDUWLUGHGHMDQHLURGH
L &ODVVLILFDomRHPHQVXUDomRGH$WLYRVILQDQFHLURV
2&3&,)56HVWDEHOHFHUHTXHULPHQWRVSDUDUHFRQKHFHUHPHQVXUDUDWLYRV
ILQDQFHLURVSDVVLYRVILQDQFHLURVHDOJXQVFRQWUDWRVGHFRPSUDRXYHQGDGHLWHQV
QmRILQDQFHLURV(VWDQRUPDVXEVWLWXLR&3&,$6,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV
5HFRQKHFLPHQWRH0HQVXUDomR
2&3&,)56UHWpPHPJUDQGHSDUWHRVUHTXHULPHQWRVH[LVWHQWHVQR&3&
,$6SDUDDFODVVLILFDomRHPHQVXUDomRGHSDVVLYRVILQDQFHLURV1RHQWDQWRHOH
HOLPLQDDVDQWLJDVFDWHJRULDVGR&3&,$6SDUDDWLYRVILQDQFHLURVPDQWLGRV
DWpRYHQFLPHQWRHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLVHGLVSRQtYHLVSDUDYHQGD$DGRomRGR
&3&,)56QmRWHYHXPHIHLWRVLJQLILFDWLYRQDVSROtWLFDVFRQWiEHLVGD
&RPSDQKLDUHODFLRQDGDVDSDVVLYRVILQDQFHLURV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
 1RYDVQRUPDVLQWHUSUHWDo}HVHDOWHUDo}HVFRPDSOLFDomRHIHWLYDDSyVGHMDQHLUR
GH&RQWLQXDomR
&RQIRUPHR&3&,)56QRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOXPDWLYRILQDQFHLURp
FODVVLILFDGRFRPRPHQVXUDGRDFXVWRDPRUWL]DGRDRYDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURV
UHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV 9-25$ RXDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR 9-5 $
FODVVLILFDomRGRVDWLYRVILQDQFHLURVVHJXQGRR&3&,)56pJHUDOPHQWH
EDVHDGDQRPRGHORGHQHJyFLRVQRTXDOXPDWLYRILQDQFHLURpJHUHQFLDGRHHP
VXDVFDUDFWHUtVWLFDVGHIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLV
8PDWLYRILQDQFHLURpPHQVXUDGRDRFXVWRDPRUWL]DGRVHDWHQGHUDPEDVDV
FRQGLo}HVDVHJXLUHQmRIRUGHVLJQDGRFRPRPHQVXUDGRD9-5
pPDQWLGRGHQWURGHXPPRGHORGHQHJyFLRFXMRREMHWLYRVHMDPDQWHUDWLYRV
ILQDQFHLURVSDUDUHFHEHUIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVH
VHXVWHUPRVFRQWUDWXDLVJHUDPHPGDWDVHVSHFtILFDVIOX[RVGHFDL[DTXHVmR
UHODWLYRVDRSDJDPHQWRGHSULQFLSDOHMXURVVREUHRYDORUSULQFLSDOHPDEHUWR
8PLQVWUXPHQWRGHGtYLGDpPHQVXUDGRD9-25$VHDWHQGHUDPEDVDVFRQGLo}HVD
VHJXLUHQmRIRUGHVLJQDGRFRPRPHQVXUDGRD9-5
pPDQWLGRGHQWURGHXPPRGHORGHQHJyFLRFXMRREMHWLYRpDWLQJLGRWDQWRSHOR
UHFHELPHQWRGHIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVTXDQWRSHODYHQGDGHDWLYRVILQDQFHLURV
H
VHXVWHUPRVFRQWUDWXDLVJHUDPHPGDWDVHVSHFtILFDVIOX[RVGHFDL[DTXHVmR
DSHQDVSDJDPHQWRVGHSULQFLSDOHMXURVVREUHRYDORUSULQFLSDOHPDEHUWR
1RUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGHXPLQVWUXPHQWRSDWULPRQLDODHVFROKDpIHLWD
LQYHVWLPHQWRSRULQYHVWLPHQWR6HPDQWLGRSDUDQHJRFLDomRVHUiPHQVXUDGRFRPR
9-5RXD&RPSDQKLDSRGHRSWDULUUHYRJDYHOPHQWHSRUDSUHVHQWDUDOWHUDo}HV
VXEVHTXHQWHVQRYDORUMXVWRGRLQYHVWLPHQWRHP25$7RGRVRVDWLYRVILQDQFHLURV
QmRFODVVLILFDGRVFRPRPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRRX9-25$FRQIRUPH
GHVFULWRDFLPDVmRFODVVLILFDGRVFRPR9-51RUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOD&RPSDQKLD
SRGHGHVLJQDUGHIRUPDLUUHYRJiYHOXPDWLYRILQDQFHLURTXHGHRXWUDIRUPDDWHQGDRV
UHTXHULPHQWRVSDUDVHUPHQVXUDGRDRFXVWRDPRUWL]DGRRXFRPR9-25$FRPR9-5
VHLVVRHOLPLQDURXUHGX]LUVLJQLILFDWLYDPHQWHXPGHVFDVDPHQWRFRQWiELOTXHGHRXWUD
IRUPDVXUJLULD RSomRGHYDORUMXVWRGLVSRQtYHOQR&3&,)56 
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
 1RYDVQRUPDVLQWHUSUHWDo}HVHDOWHUDo}HVFRPDSOLFDomRHIHWLYDDSyVGHMDQHLUR
GH&RQWLQXDomR
8PDWLYRILQDQFHLUR DPHQRVTXHVHMDXPFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVVHPXP
FRPSRQHQWHGHILQDQFLDPHQWRVLJQLILFDWLYRTXHVHMDLQLFLDOPHQWHPHQVXUDGRSHOR
SUHoRGDWUDQVDomR pLQLFLDOPHQWHPHQVXUDGRSHORYDORUMXVWRDFUHVFLGRSDUDXP
LWHPQmRPHQVXUDGRD9-5GRVFXVWRVGHWUDQVDomRTXHVmRGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLV
jVXDDTXLVLomR$VVHJXLQWHVSROtWLFDVFRQWiEHLVDSOLFDPVHjPHQVXUDomR
VXEVHTXHQWHGRVDWLYRVILQDQFHLURV
$WLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVD9-5(VVHVDWLYRVVmRVXEVHTXHQWHPHQWH
PHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGR5HVXOWDGR 9-5 2UHVXOWDGROtTXLGR
LQFOXLQGRMXURVpUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR
$WLYRVILQDQFHLURVDFXVWRDPRUWL]DGR(VWHVDWLYRVVmRPHQVXUDGRVGHIRUPD
VXEVHTXHQWHDRFXVWRDPRUWL]DGRXWLOL]DQGRRPpWRGRGRMXURVHIHWLYR2FXVWR
DPRUWL]DGRpUHGX]LGRSRUSHUGDVSRULPSDLUPHQW$UHFHLWDGHMXURVSRVVtYHLV
JDQKRVHSHUGDVFDPELDLVHLPSDLUPHQWVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGR4XDOTXHU
JDQKRRXSHUGDQRGHVUHFRQKHFLPHQWRpUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR
$WLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDR9-25$(VVHVDWLYRVVmRPHQVXUDGRVGHIRUPD
VXEVHTXHQWHDRYDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV 9-25$ 
1RGHVUHFRQKHFLPHQWRRUHVXOWDGRDFXPXODGRHP25$pUHFODVVLILFDGRSDUDR
UHVXOWDGR
$WDEHODDVHJXLUHDVQRWDVH[SOLFDWLYDVDEDL[RH[SOLFDPDVFDWHJRULDVGH
PHQVXUDomRRULJLQDLVQR&3&,$6HDVQRYDVFDWHJRULDVGHPHQVXUDomRGR
&3&,)56SDUDFDGDFODVVHGHDWLYRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDHPGH
MDQHLURGH
&ODVVLILFDomR
,QVWUXPHQWRILQDQFHLUR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

&3&,$6
&XVWR$PRUWL]DGR

$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV
2XWUDVFRQWDVDUHFHEHU
)RUQHFHGRUHV

(PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV
(PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV
2XWURVSDVVLYRVILQDQFHLURV
9DORUMXVWRSRUPHLRGR
UHVXOWDGR
9DORUMXVWRSRUPHLRGR
UHVXOWDGR

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
2SHUDo}HVFRPGHULYDWLYRV
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&3&,)56
&XVWR$PRUWL]DGR
&XVWR DPRUWL]DGR  9DORU MXVWR
SRUPHLRGRUHVXOWDGR
&XVWR$PRUWL]DGR
&XVWR$PRUWL]DGR
9DORUMXVWRSRUPHLRGR
UHVXOWDGR
9DORUMXVWRSRUPHLRGR
UHVXOWDGR

0XGDQoD
YDORUL]DomR
1mR
1mR
1mR
1mR
1mR
1mR

$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
1RYDVQRUPDVLQWHUSUHWDo}HVHDOWHUDo}HVDLQGDQmRYLJHQWHV
D  ,QFHUWH]DVREUH7UDWDPHQWRGH7ULEXWRVVREUH/XFUR,&3&,)5&
$QRYDLQWHUSUHWDomRHPYLJRUDSDUWLUGHGHMDQHLURGHHVFODUHFHFRPR
DSOLFDURVUHTXLVLWRVGHUHFRQKHFLPHQWRHPHQVXUDomRGR&3&,$6±
7ULEXWRVVREUHR/XFURTXDQGRRVWUDWDPHQWRVILVFDLVVmRLQFHUWRVHPYLUWXGHGH
TXDLVTXHUSURFHGLPHQWRVILVFDLVDGRWDGRVQDDSXUDomRGR,PSRVWRGH5HQGDGD
3HVVRD-XUtGLFD ,53- RXGD&RQWULEXLomR6RFLDOVREUHR/XFUR/tTXLGR &6//
TXHSRVVDPVHUTXHVWLRQDGRVSRUDXWRULGDGHILVFDOHFRQVHTXHQWHPHQWH
LPSOLFDUDXPHQWRRXGLPLQXLomRGHDWLYRVSDVVLYRVILVFDLVFRUUHQWHVHGLIHULGRV
$&RPSDQKLDGHYHDYDOLDUDSUREDELOLGDGHGHDFHLWDomRGDVDXWRULGDGHVILVFDLV
HPUHODomRDWUDWDPHQWRVILVFDLVGHWULEXWRVVREUHROXFURFRQVLGHUDGRVFRPR
LQFHUWRVHDSUHVHQWiORVHPVHSDUDGRDSXUDQGRHYHQWXDOFRQWLQJrQFLD
$&RPSDQKLDQmRLGHQWLILFRXLPSDFWRVQDDSOLFDomRGR,&3&,)5&DSyV
DQiOLVHVHIHWXDGDV
E  $UUHQGDPHQWRPHUFDQWLO±&3& 5 ,)56
,)56&3& 5 $UUHQGDPHQWRV$,)56IRLHPLWLGDHPMDQHLURGH
HVXEVWLWXLD,$62SHUDo}HVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO,)5,&&RPR
GHWHUPLQDUVHXPDFRUGRFRQWpPXPDUUHQGDPHQWR6,&$UUHQGDPHQWRV
RSHUDFLRQDLV,QFHQWLYRVH6,&$YDOLDomRGDVXEVWkQFLDGHWUDQVDo}HV
HQYROYHQGRDIRUPDOHJDOGHDUUHQGDPHQWR(VWDEHOHFHTXHRVDUUHQGDPHQWRV
VHMDPUHFRQKHFLGRVQREDODQoRSDWULPRQLDOGRDUUHQGDWiULRVHQGRUHJLVWUDGRXP
SDVVLYRSDUDSDJDPHQWRVIXWXURVHXPDWLYRLQWDQJtYHOSDUDRGLUHLWRGHXVR$
GHILQLomRGHDUUHQGDPHQWRDEUDQJHWRGRVRVFRQWUDWRVTXHGmRGLUHLWRDRXVRH
FRQWUROHGHXPDWLYRLGHQWLILFiYHOLQFOXLQGRFRQWUDWRVGHORFDomRH
SRWHQFLDOPHQWHDOJXQVFRPSRQHQWHVGHFRQWUDWRVGHSUHVWDomRGHVHUYLoRV$
QRUPDpDSOLFiYHODSDUWLUGHGHMDQHLURGH
$&RPSDQKLDQmRWHYHLPSDFWRVHPVXDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVSHODDGRomR
GR&3& 5 ,)56XPDYH]TXHQmRSRVVXLFRQWUDWRVGHORFDomRQR
HVFRSRGDQRUPD
1mRKiQRUPDV,)56RXLQWHUSUHWDo}HV,)5,&TXHDLQGDQmRHQWUDUDPHPYLJRUTXH
SRGHULDPWHULPSDFWRVLJQLILFDWLYRVREUHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLD
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWURODGRUD


&DL[D
%DQFRVFRQWDPRYLPHQWR
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV











&RQVROLGDGR






$VDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVUHIHUHPVHDLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHFXUWRSUD]RGHDOWD
OLTXLGH]TXHVmRSURQWDPHQWHFRQYHUVtYHLVHPXPPRQWDQWHFRQKHFLGRGHFDL[DHTXH
HVWmRVXMHLWDVDXPLQVLJQLILFDQWHULVFRGHPXGDQoDGHYDORU
(VVHVLQYHVWLPHQWRVILQDQFHLURVUHIHUHPVHVXEVWDQFLDOPHQWHD&HUWLILFDGRVGH'HSyVLWRV
%DQFiULRVUHPXQHUDGRVjWD[DPpGLDGHGR&', GR&',HP 

$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV
&RQWURODGRUDH
FRQVROLGDGR


&RQWURODGRUD


















&&%&KLQD&RQVW%DQN
%DQFRGR1RUGHVWH
%DQFR,WD~
%DQFR%%0
%DQFR$OID
%DQFRGR%UDVLO

$VDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVFODVVLILFDGDVQRDWLYRFLUFXODQWHUHIHUHPVHVXEVWDQFLDOPHQWHD
&HUWLILFDGRVGH'HSyVLWRV%DQFiULRVUHPXQHUDGRVjWD[DPpGLDGHGR&',HP
GR&',HP 
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV



&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
&RQWURODGRUD


9HQGDGHSiV
3UHVWDomRGHVHUYLoRV





&RQVROLGDGR










$VHJXLUGHPRQVWUDPRVDFRPSRVLomRGDFDUWHLUDGHFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVSRU
LGDGHGHYHQFLPHQWR
&RQWURODGRUD


$YHQFHUHQWUHXPDGLDV
$YHQFHUHQWUHDGLDV





&RQVROLGDGR










$&RPSDQKLDQmRFRQVWLWXLXSHUGDVHVWLPDGDVHPFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVD
FRQVLGHUDQGRTXHRVDOGRGHFRQWDVDUHFHEHUWHUVLGRFRQVWLWXtGRHPHQmRKDYHU
VDOGRVYHQFLGRVGHFOLHQWHVFRPKLVWyULFRRXTXDOTXHUH[SHFWDWLYDGHSHUGD
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDSRVVXLXPVDOGRGH5 5HP
 GHDGLDQWDPHQWRVGHFOLHQWHV(VVHVYDORUHVVHUmRFRPSHQVDGRVHPIDWXUDPHQWRV
IXWXURVJHUDOPHQWHSUy[LPRDRILQDOGHFDGDFRQWUDWR&RPRQmRKiSUHYLVmRIRUPDOGH
FRPSHQVDomRHPRVDOGRIRLFODVVLILFDGRQRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH



(VWRTXHV
&RQWURODGRUD
HFRQVROLGDGR &RQWURODGRUD


0DWpULDSULPD
3URGXWRHPHODERUDomR
0DWHULDODX[LOLDU
3URGXWRDFDEDGR
0DWHULDOGHPDQXWHQomR
0DWHULDOGHVHJXUDQoD
2XWURV
$GLDQWDPHQWRDIRUQHFHGRU





















(PGHGH]HPEURGHHD&RPSDQKLDEDVHDGDQDPHOKRUHVWLPDWLYDQmR
LGHQWLILFRXLWHQVREVROHWRVQRVDOGRGHHVWRTXH
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 7ULEXWRVDUHFXSHUDU
&RQWURODGRUD
HFRQVROLGDGR &RQWURODGRUD


,3, D
&2),16
3,6
,&06 D
5(,17(*5$ E
,166
2XWURVWULEXWRV



















&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH







D 2VFUpGLWRVGH,3,H,&06UHIHUHPVHEDVLFDPHQWHDFUpGLWRVRULJLQDGRVGRSDJDPHQWRGR,3,H,&06QDDTXLVLomRGH
PDWpULDSULPDSDUDDSURGXomR
2VFUpGLWRVGR,3,HVWmRVHQGRUHDOL]DGRVGHIRUPDOLQHDUGHDFRUGRFRPDRSHUDomRGD&RPSDQKLD(PUHODomRDRV
FUpGLWRVGH,&06DTXLVLomRGHPDWpULDSULPDSDUDDSURGXomRD&RPSDQKLDHVWLPDTXHRVPHVPRVVHMDPUHDOL]DGRVQR
SUD]RPi[LPRGH FLQFR DQRV
E 25HLQWHJUD 5HJLPH(VSHFLDOGH5HLQWHJUDomRGH9DORUHV7ULEXWiULRVSDUDDV(PSUHVDV([SRUWDGRUDV pXPSURJUDPD
FULDGRSHORJRYHUQRSDUDLQFHQWLYDUDH[SRUWDomRGHSURGXWRVPDQXIDWXUDGRV6HXREMHWLYRpGHYROYHUGHIRUPDSDUFLDORX
LQWHJUDORUHVtGXRWULEXWiULRH[LVWHQWHQDFDGHLDGHSURGXomRGHEHQVH[SRUWDGRV

 ,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVVRFLDLVGLIHULGRV
$&RPSDQKLDIXQGDPHQWDGDQDH[SHFWDWLYDGHJHUDomRGHOXFURVWULEXWiYHLVIXWXURV
GHWHUPLQDGDHPHVWXGRWpFQLFRDSURYDGRSHOD$GPLQLVWUDomRUHFRQKHFHXFUpGLWRV
WULEXWiULRVVREUHSUHMXt]RVILVFDLVHEDVHVQHJDWLYDVGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDOTXHQmRSRVVXHPSUD]RSUHVFULFLRQDO2FUpGLWRIRLXWLOL]DGRLQWHJUDOPHQWHQR
H[HUFtFLRGH2LPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVDWLYRVHSDVVLYRV
IRUDPFRQVWLWXtGRVFRQVLGHUDQGRDVDOtTXRWDVYLJHQWHVHWHPDVHJXLQWHFRPSRVLomR
&RQWURODGRUD


,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV  $WLYR
,PSRVWRVGLIHULGRVVREUHSUHMXt]RVILVFDLV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 ,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVVRFLDLVGLIHULGRV&RQWLQXDomR
&RQFLOLDomRGDVGHVSHVDVGH,PSRVWRGH5HQGD ,5 H&RQWULEXLomR6RFLDO &6 HGD
DOtTXRWDHIHWLYDYLJHQWH

/XFURFRQWiELODQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDO>$@
$OtTXRWDILVFDOFRPELQDGD>%@
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOSHODDOtTXRWDILVFDOFRPELQDGD
>$@ >%@ >&@
$GLo}HVSHUPDQHQWHV>(@
'HVSHVDVQmRGHGXWtYHLV
([FOXV}HVSHUPDQHQWHV>)@
2XWUDV([FOXV}HV
,QFHQWLYRILVFDO>*@
2XWURV$MXVWHV>+@
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO FRUUHQWH HGLIHULGRQRUHVXOWDGRGR
SHUtRGRDSyVDGLo}HVHH[FOXV}HV
>&@ >(@>)@ >*@>+@ >,@
$OtTXRWDHIHWLYD>,@>$@

&RQWURODGRUD
HFRQVROLGDGR &RQWURODGRUD






























&RPSRVLomRGDGHVSHVDGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOUHFRQKHFLGRVQR
UHVXOWDGR
&RQWURODGRUD
HFRQVROLGDGR &RQWURODGRUD


&RUUHQWH
,PSRVWRGHUHQGD
,QFHQWLYRILVFDO
&RQWULEXLomRVRFLDO
'LIHULGR
,PSRVWRGHUHQGD
&RQWULEXLomRVRFLDO
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

,QYHVWLPHQWRV

3DUWLFLSDo}HVHPHPSUHVDFRQWURODGD
$HULV6HUYLFH//&



$HULV6HUYLFH
//&

,QIRUPDo}HVVREUHDVFRQWURODGDV
4XDQWLGDGHGHDo}HV
3DUWLFLSDomRQRFDSLWDOWRWDOHYRWDQWH



$WLYRFLUFXODQWH
$WLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDOGHDWLYRV





3DVVLYRFLUFXODQWH
3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDOGHSDVVLYRV





3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
3UHMXt]RGRH[HUFtFLR





$HULV6HUYLFH
//&

0RYLPHQWDomRGRV LQYHVWLPHQWRV
6DOGRLQLFLDO
$TXLVLomRGHLQYHVWLPHQWR
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO D
9DULDomRFDPELDOGHLQYHVWLPHQWRQRH[WHULRU
6DOGRILQDO







D &RPSUHHQGHRUHVXOWDGRGRSHUtRGRGHGHMXOKRDGHGH]HPEURGH
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0iTXLQDVH
HTXLSDPHQWRV















0yYHLV















+DUGZDUH















7HUUHQRV















9HtFXORV















(GLILFDo}HV
H
EHQIHLWRULDV















,QVWDODo}HV















)HUUDPHQWDV

$&RPSDQKLDQmRWHPQHQKXPEHPGDGRHPJDUDQWLDUHODFLRQDGRDHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

2DWLYRLPRELOL]DGRGD&RPSDQKLDDSyVDQiOLVHGD$GPLQLVWUDomRQmRDSUHVHQWRXLQGtFLRGHSHUGDGHVYDORUL]DomRRXGDQR
ItVLFRTXHSXGHVVHPFRPSURPHWHURVHXIOX[RGHFDL[DIXWXUR

'XUDQWHRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDFDSLWDOL]RXMXURVQRDWLYRLPRELOL]DGRQRPRQWDQWHGH5
5















$GLDQWDPHQWR
SDUDDTXLVLomR
GHLPRELOL]DGR

$GHSUHFLDomRpFDOFXODGDGHIRUPDOLQHDUDRORQJRGDYLGD~WLOGRDWLYRHWD[DVTXHOHYDPHPFRQVLGHUDomRDYLGD~WLO
HVWLPDGDGRVEHQV

(PGHMDQHLURGH
&RQWURODGRUD
$GLo}HV
'HSUHFLDomR
%DL[DV
7UDQVIHUrQFLDV
(PGHGH]HPEURGH±
&RQWURODGRUD
$GLo}HV
'HSUHFLDomR
'HYROXomREDL[D
7UDQVIHUrQFLDV
(PGHGH]HPEURGH±
&RQWURODGRUDHFRQVROLGDGR

,PRELOL]DGRHP
DQGDPHQWR

$PRYLPHQWDomRGRVVDOGRVGRDWLYRLPRELOL]DGRHVWiGHPRQVWUDGDDVHJXLU

,PRELOL]DGR

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$















7RWDO

$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 )RUQHFHGRUHV
&RQWURODGRUD


1RSDtV
1RH[WHULRU





&RQVROLGDGR










2VDOGRDSDJDUQRILQDOGRH[HUFtFLRGHUHIHUHVHSULQFLSDOPHQWHjFRPSUDGHPDWpULD
SULPDHPDWHULDLVDX[LOLDUHVDSURGXomR

 (PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

%DQFRGR1RUGHVWH
%DQFRGR1RUGHVWH
%DQFR-30RUJDQ
%DQFR9RWRUDQWLP
%DQFR%1'(6
%DQFR$%&
%DQFR,WD~
),1(3
%DQFR&LWL%DQN
%DQFR%&*
%DQFRGR%UDVLO
%DQFR%%0
%DQFR),%5$
),1(3

0RHGD
RULJLQDO

0RGDOLGDGH

7D[DGHMXURV

5HDLV
5HDLV
'yODU
5HDLV
5HDLV
5HDLV
'yODU
5HDLV
5HDLV
5HDLV
5HDLV
5HDLV
5HDLV
5HDLV

)LQDQFLDPHQWR
),1,03
([WHULRU
&&(
)LQDQFLDPHQWR
&&(
([WHULRU
)LQDQFLDPHQWR
&&(
&&(
*LUR
*LUR
*LUR
)LQDQFLDPHQWR

DD
DD9DULDomR
&',
&',DD
7-/3
&',DD
&',DD
DD
&',DD
&',DD
&',DD
&',DD
&',DD
DD

&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH

&RQWURODGRUD
HFRQVROLGDGR

&RQWURODGRUD











































5HIHUHQWHjRSHUDomRILQDQFHLUDFRP swapFDPELDO
1mRFRQVLGHUDRE{QXVGHDGLPSOrQFLDGHGHDFRUGRFRPRUHJXODPHQWRGR)1( )XQGR&RQVWLWXFLRQDOGH
)LQDQFLDPHQWRGR1RUGHVWH 
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 (PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV&RQWLQXDomR
$VHJXLUGHPRQVWUDPRVDPRYLPHQWDomRGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVQRSHUtRGR
&RQWURODGRUDH
FRQVROLGDGR &RQWURODGRUD


6DOGR LQLFLDO
&DSWDomRGHHPSUpVWLPRV
-XURVHYDULDomRFDPELDO
$PRUWL]DomRGHSULQFLSDO
$PRUWL]DomRGHMXURV
6DOGRILQDO















$VHJXLUGHPRQVWUDPRVRFURQRJUDPDGHGHVHPEROVRVILQDQFHLURVGDVSDUFHODVGHORQJR
SUD]R
&RQWURODGRUDH
FRQVROLGDGR &RQWURODGRUD






HPGLDQWH















$VHJXLUGHPRQVWUDPRVDVJDUDQWLDVGRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVYLJHQWHV

7LSRGHJDUDQWLD
&HVVmRILGXFLiULDGHFRWDVGRIXQGRGH
LQYHVWLPHQWR
$YDOSHVVRDItVLFD
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV
&DUWDILDQoD

&RQWURODGRUDH
FRQVROLGDGR

&RQWURODGRUD

















Cláusulas restritivas
$&RPSDQKLDSRVVXLDOJXQVFRQWUDWRVGHILQDQFLDPHQWRTXHSUHYHHPFOiXVXODVGH
YHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGDGtYLGDHPFDVRGHQmRFXPSULPHQWRVGHGHWHUPLQDGDV
H[LJrQFLDVFRQWUDWXDLV(PGHGH]HPEURGHHD&RPSDQKLDFXPSULXWRGDV
HVVDVH[LJrQFLDV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 3DWULP{QLROtTXLGR
D  &DSLWDOVRFLDO
(PGHGH]HPEURGHHRFDSLWDOVRFLDOHUDGH5HHVWDYD
FRPSRVWRGDVHJXLQWHIRUPD HPXQLGDGHV 

21$o}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDV
31'$o}HVSUHIHUHQFLDLVQRPLQDWLYDFODVVH³'´

4XDQWLGDGHGHDo}HV
1RPHGRDFLRQLVWD
%UXQR/ROOL
&iVVLR&DQFHODH3HQQD
'DQLHO+HQULTXHGD&RVWD0HOOR
9LWRUGH$UD~MR6DQWRV
$OH[DQGUH)XQDUL1HJUmR
$OH[DQGUH6DUQHV1HJUmR
%UXQR9LOHOD&XQKD
/XL]+HQULTXH7KRQRQ
0DUFLR-RVp0DU]ROD
7RWDO





21
















21











$VDo}HVVmRFODVVLILFDGDVGDVHJXLQWHPDQHLUD
21$o}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDV
31'$o}HVSUHIHUHQFLDLVQRPLQDWLYDFODVVH³'´

$VDo}HVVmRLQGLYLVtYHLVHPUHODomRj&RPSDQKLDHFDGDDomRRUGLQiULDRX
SUHIHUHQFLDOFRQIHUHDRVHXWLWXODURGLUHLWRDXPYRWRQDVGHOLEHUDo}HVVRFLDLV
$&RPSDQKLDSRGHUiDWpROLPLWHPi[LPRSHUPLWLGRHPOHLHPLWLUDo}HVSUHIHUHQFLDLV
FRPRXVHPGLUHLWRDYRWRHPXPDRXPDLVFODVVHVPHVPRTXHPDLVIDYRUHFLGDVGR
TXHDVDQWHULRUPHQWHH[LVWHQWHVIL[DQGROKHVDVUHVSHFWLYDVSUHIHUrQFLDVHYDQWDJHQV
$HPLVVmRGHDo}HVSUHIHUHQFLDLVFRPRXVHPGLUHLWRGHYRWRRXRDXPHQWRGH
FODVVHVH[LVWHQWHVVHPJXDUGDUSURSRUomRFRPDVGHPDLVHVSpFLHVHFODVVHVQmR
HQVHMDUmRDRVDFLRQLVWDVGLVVLGHQWHVRGLUHLWRGHUHWLUDGDDTXHVHUHIHUHRDUWLJR
GD/HLQFRQIRUPHDOWHUDGD
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 3DWULP{QLROtTXLGR&RQWLQXDomR
D  &DSLWDOVRFLDO&RQWLQXDomR
$VDo}HVSUHIHUHQFLDLVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDFRQIHULUmRDRVVHXVWLWXODUHVRV
VHJXLQWHVGLUHLWRV
L  $VDo}HVSUHIHUHQFLDLVQRPLQDWLYDVGHFODVVH³'´VHPYDORUQRPLQDO
FRQYHUVtYHLVHPDo}HVRUGLQiULDVHUHVJDWiYHLVFRQIHULUmRDRVVHXVWLWXODUHV
SULRULGDGHSULQFLSDOQDGLVWULEXLomRGRVGLYLGHQGRVFRPUHODomRjVDo}HV
SUHIHUHQFLDLVQRPLQDWLYDVGHFODVVHV³$´H³%´HjVDo}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDV
GHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHHPLJXDOGDGHGHFRQGLo}HVFRPDVDo}HV
SUHIHUHQFLDLVQRPLQDWLYDVGHFODVVH³&´GHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHGLYLGHQGRV
IL[RVHFXPXODWLYRVGHYLGRVHFDOFXODGRVVREUHRSUHoRGHVXDHPLVVmR
GHILQLGRVSHORHTXLYDOHQWHD FHPSRUFHQWR GR&HUWLILFDGRGH'HSyVLWR
,QWHUEDQFiULR ³&',´ DGLFLRQDGRGH FLQFRYtUJXODFLQFRSRUFHQWR DRDQR
$VDo}HVSUHIHUHQFLDLVQRPLQDWLYDVGHFODVVH³'´VHUmRUHVJDWiYHLVSHOD
&RPSDQKLDDTXDOTXHUWHPSRPHGLDQWHUHTXHULPHQWRSHORDFLRQLVWDGHWHQWRUGH
WDLVDo}HVSHORYDORUGHVXEVFULomRGHWDLVDo}HVFRQMXQWDPHQWHFRPHYHQWXDLV
GLYLGHQGRVIL[RVHFXPXODWLYRVGHYLGRVHDLQGDQmRSDJRV$GHPDLVDVDo}HV
SUHIHUHQFLDLVFODVVH³'´VHUmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVH
VHPYDORUQRPLQDOGD&RPSDQKLDRQ~PHURGHDo}HVRUGLQiULDVDVHUHP
HPLWLGDVHPUD]mRGDFRQYHUVmRVHUiFDOFXODGRFRQVLGHUDQGRVH L RSUHoRGH
HPLVVmRGDVDo}HVSUHIHUHQFLDLVFODVVH³'´HTXDOTXHUGLYLGHQGRIL[RH
FXPXODWLYRGHYLGRDWpDGDWDGHFRQYHUVmRFDOFXODGR pro rata dieH LL RYDORU
SDWULPRQLDOGDVDo}HVGD&RPSDQKLDDSXUDGDVFRQIRUPHEDODQoRSDWULPRQLDO
OHYDQWDGRFRPSHORPHQRV WULQWD GLDVGHDQWHFHGrQFLDGDFRQYHUVmR
E  5HVHUYDVGHOXFURV
b.1) Reserva legal
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDEDVHDGDQR$UWGD/HLGDV6$
FRQVWLWXLXUHVHUYDOHJDOFRPDGHVWLQDomRGHGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRQR
PRQWDQWHGH5
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 3DWULP{QLROtTXLGR&RQWLQXDomR
E 5HVHUYDVGHOXFURV&RQWLQXDomR
b.2) Reserva de incentivos fiscais
&RQIRUPHGHVFULWRQD1RWDD&RPSDQKLDJR]DGHEHQHItFLRVILVFDOFRQFHGLGRV
SHOD6XSHULQWHQGrQFLDGH'HVHQYROYLPHQWRGR1RUGHVWH68'(1(GHUHGXomR
GHGRLPSRVWRGHUHQGDVREUHROXFURGDH[SORUDomRDTXDOpFRQWDELOL]DGD
LQLFLDOPHQWHFRPRUHGXomRGDGHVSHVDGHLPSRVWRGHUHQGD3RVWHULRUPHQWHD
&RPSDQKLDFRQVWLWXLUHVHUYDGHLQFHQWLYRILVFDOSHORPRQWDQWHHTXLYDOHQWHDR
EHQHItFLRGHUHGXomRGRLPSRVWRGHUHQGD(PGHGH]HPEURGHDV
UHVHUYDVGHLQFHQWLYRVILVFDLVWRWDOL]DUDP5 5HPGH
GH]HPEURGH 
b.3) Retenção de lucros
2VDOGRGHUHVHUYDGHUHWHQomRGHOXFURVSHUPDQHFHUijGLVSRVLomRGD
$VVHPEOHLDGRVDFLRQLVWDVSDUDIXWXUDVGHVWLQDo}HV
F  'HVWLQDomRGRVOXFURV
&RQIRUPHHVWDWXWRVRFLDORVOXFURVDSXUDGRVFRUUHVSRQGHQWHVDFDGDH[HUFtFLRVRFLDO
VHUmRGHVWLQDGRVGDVHJXLQWHIRUPD FLQFRSRUFHQWR GROXFUROtTXLGRVHUmR
GHVWLQDGRVSDUDFRQVWLWXLomRGDUHVHUYDOHJDOOLPLWDGDDGRFDSLWDOVRFLDOGD
&RPSDQKLD'HDFRUGRFRPR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDRVDFLRQLVWDVWHUmR
GLUHLWRFRPRGLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULR XPSRUFHQWR GRVOXFURVOtTXLGRVGD
&RPSDQKLDQDSURSRUomRGHVXDVUHVSHFWLYDVSDUWLFLSDo}HVQDIRUPDGHGLYLGHQGR
REULJDWyULRRVDOGRUHPDQHVFHQWHGROXFUROtTXLGRDSXUDGRVHUiDORFDGRFRQIRUPHIRU
GHFLGLGRSHORVDFLRQLVWDVHPDVVHPEOHLDJHUDOREVHUYDGRRGLVSRVWRQRDUWLJRGR
(VWDWXWR
$$GPLQLVWUDomRSURSRUiDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVDGLFLRQDLVUHIHUHQWHVDRVDOGRGH
UHVHUYDGHOXFURVDSyVFXPSULGDVDVFOiXVXODVUHVWULWLYDVYLQFXODGDVDRVHPSUpVWLPRV
HILQDQFLDPHQWRV
1RDQRGHIRLDSURYDGRSHORVDFLRQLVWDVDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVQR
PRQWDQWHGH5 ±5 GRVTXDLVDWpGHGH]HPEURGH
5 5 KDYLDPVLGRSDJRVH5HVWDYDPSURYLVLRQDGRV
QRSDVVLYRFLUFXODQWH
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

/XFURSRUDomR &RQWURODGRUD
2OXFUREiVLFRHGLOXtGRSRUDomRpFDOFXODGRPHGLDQWHDGLYLVmRGROXFURDWULEXtYHODRV
DFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDSHODTXDQWLGDGHPpGLDSRQGHUDGDGHDo}HVRUGLQiULDVHPLWLGDV
GXUDQWHRH[HUFtFLRH[FOXLQGRDVDo}HVRUGLQiULDVFRPSUDGDVSHOD&RPSDQKLDHPDQWLGDV
FRPRDo}HVHPWHVRXUDULD(PGHGH]HPEURGHDVDo}HVGD&RPSDQKLDQmR
SRVVXHPHIHLWRGLOXWLYR
2TXDGURDVHJXLUDSUHVHQWDRVGDGRVGHUHVXOWDGRHDo}HVXWLOL]DGRVQRFiOFXORGRVOXFURV
SRUDomREiVLFRHGLOXtGR

/XFURDWULEXtYHODRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
0pGLDSRQGHUDGDGHDo}HVRUGLQiULDVHPLWLGDV PLOKDUHV
/XFUREiVLFRHGLOXtGRSRUDomR















1mRKRXYHRXWUDVWUDQVDo}HVHQYROYHQGRDo}HVRUGLQiULDVRXSRWHQFLDLVDo}HVRUGLQiULDV
HQWUHDGDWDGREDODQoRSDWULPRQLDOHDGDWDGHFRQFOXVmRGHVWDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV

5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
&RQWURODGRUD


5HFHLWDEUXWD
9HQGDGHSURGXWRV
3UHVWDomRGHVHUYLoRV
'HGXo}HV
,PSRVWRVVREUHDVYHQGDV D
'HYROXo}HVHDEDWLPHQWRV
,PSRVWRVVREUHVHUYLoRV
5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
D $WULEXWDomRVREUHYHQGDVHVWiGHPRQVWUDGDQD1RWD
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&RQVROLGDGR







































$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

&XVWRVGRVSURGXWRVYHQGLGRV
&RQWURODGRUD


&XVWRGHPDWHULDLV
0mRGHREUD
'HSUHFLDomR
8WLOLGDGHV
6HUYLoRVSUHVWDGRV
$OXJXpLVGHPiTXLQDV
2XWURV



















&RQVROLGDGR










 'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
&RQWURODGRUD


'HVSHVDFRPSHVVRDO
6HUYLoRVSUHVWDGRV
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
'HVSHVDVFRPYLDJHP
$OXJXpLV
8WLOLGDGHV
2XWUDVGHVSHVDV
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&RQVROLGDGR










$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
&RQWURODGRUDH
FRQVROLGDGR &RQWURODGRUD


5HFHLWDVGHIDVHGHWHVWHV L
5HVXOWDGRQDYHQGDGHDWLYRV
5HFXSHUDomRGHLPSRVWRV
2XWUDVUHFHLWDV
'HVSHVDVFRPJDUDQWLD
'RDo}HV LL
2XWUDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV



















L  5HFHLWDSURYHQLHQWHGHLQtFLRGHFRQWUDWRGHGHVHQYROYLPHQWRGHSURMHWRV
LL 'RDo}HV/HL5RXDQHW)&$','262(63257(

 5HVXOWDGRILQDQFHLUR
&RQWURODGRUD


'HVSHVDVILQDQFHLUDV
-XURVVREUHHPSUpVWLPRVH ILQDQFLDPHQWRV
9DULDomRFDPELDOSDVVLYD
2XWURV






5HFHLWDVILQDQFHLUDV
5HQGLPHQWRGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
9DULDomRFDPELDODWLYD
2XWURV






5HVXOWDGRILQDQFHLUR
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&RQVROLGDGR











$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVREMHWLYRVHSROtWLFDVSDUDJHVWmRGHULVFR
ILQDQFHLUR
$&RPSDQKLDDSUHVHQWDH[SRVLomRDRVVHJXLQWHVULVFRVDGYLQGRVGRXVRGHLQVWUXPHQWRV
ILQDQFHLURV
x5LVFRGHFUpGLWR
x5LVFRGHOLTXLGH]H
x5LVFRFDPELDOHWD[DGHMXURV
(VVDQRWDDSUHVHQWDLQIRUPDo}HVVREUHDH[SRVLomRDFDGDXPGRVULVFRV
VXSUDPHQFLRQDGRVHRVREMHWLYRVGD&RPSDQKLD
$VHJXLUGHPRQVWUDPRVDFODVVLILFDomRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVSRUFDWHJRULD
&RQWURODGRUD


0HQVXUDGRDRFXVWRDPRUWL]DGR
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
2XWUDVFRQWDVDUHFHEHU
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
0HQVXUDGRDRYDORUMXVWRSRU PHLRGRUHVXOWDGR
(TXLYDOHQWHVDFDL[D
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV

&RQVROLGDGR


























0HQVXUDomRGRYDORUMXVWR
2&3&,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURVHYLGHQFLDomRHVWDEHOHFHXPDKLHUDUTXLDGHWUrV
QtYHLVSDUDRYDORUMXVWR
x1tYHOSUHoRVFRWDGRV QmRDMXVWDGRV HPPHUFDGRVDWLYRVSDUDDWLYRVHSDVVLYRVLGrQWLFRV
x1tYHO inputsH[FHWRSUHoRVFRWDGRVLQFOXtGRVQR1tYHOTXHVmRREVHUYiYHLVSDUDR
DWLYRRXSDVVLYRGLUHWDPHQWH SUHoRV RXLQGLUHWDPHQWH GHULYDGRVGHSUHoRV H
x1tYHOSUHPLVVDVSDUDRDWLYRRXSDVVLYRTXHQmRVmREDVHDGDVHPGDGRV
REVHUYiYHLVGHPHUFDGR LQSXWVQmRREVHUYiYHLV 
2SURFHVVRGHPHQVXUDomRGRYDORUMXVWRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD
HVWiFODVVLILFDGRFRPR1tYHOHHPGHGH]HPEURGHHD&RPSDQKLDQmR
LGHQWLILFRXGLIHUHQoDVVLJQLILFDWLYDVHQWUHRVYDORUHVGHPHUFDGRGRVLQVWUXPHQWRV
ILQDQFHLURVHRVYDORUHVDSUHVHQWDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVREMHWLYRVHSROtWLFDVSDUDJHVWmRGHULVFR
ILQDQFHLUR
&RQVROLGDGR

1tYHO,,

1tYHO,
0HQVXUDGRDRFXVWRDPRUWL]DGR
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
2XWUDVFRQWDVDUHFHEHU
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

1tYHO,,,

























0HQVXUDGRDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
(TXLYDOHQWHVGHFDL[D
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV

2VYDORUHVGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVFRQVWDQWHVQDVFRQWDVGRDWLYRHSDVVLYRHVWmR
UHSUHVHQWDGRVVXEVWDQFLDOPHQWHSRUFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
FRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVIRUQHFHGRUHVH
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV2VYDORUHVFRQWiEHLVHMXVWRVHVWmRGHPRQVWUDGRVDVHJXLU

&RQVROLGDGR
&RQWiELO
9DORUMXVWR
0HQVXUDGRDRFXVWRDPRUWL]DGR
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
2XWUDVFRQWDVDUHFHEHU
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
0HQVXUDGRDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
(TXLYDOHQWHVGHFDL[D
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV


&RQWURODGRUD
&RQWiELO
9DORUMXVWR

































$QiOLVHGHVHQVLELOLGDGH
$QiOLVHGHVHQVLELOLGDGHWHPFRPRREMHWLYRPHQVXUDURLPSDFWRjVPXGDQoDVGDV
YDULiYHLVGHPHUFDGRVREUHFDGDLQVWUXPHQWRILQDQFHLURUHSUHVHQWDWLYR1mRREVWDQWHD
OLTXLGDomRGDVWUDQVDo}HVHQYROYHQGRHVVDVHVWLPDWLYDVSRGHUiUHVXOWDUHPYDORUHV
GLIHUHQWHVGRVHVWLPDGRVGHYLGRjVXEMHWLYLGDGHFRQWLGDQRSURFHVVRXWLOL]DGRQD
SUHSDUDomRGHVVDVDQiOLVHV$VLQIRUPDo}HVGHPRQVWUDGDVQRTXDGURPHQVXUDP
FRQWH[WXDOPHQWHRLPSDFWRQRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDHPIXQomRGDYDULDomRGHFDGD
ULVFRGHVWDFDGRDWpDGDWDGHYHQFLPHQWRGHVWDVRSHUDo}HV6mRDSUHVHQWDGRVRFHQiULR
SURYiYHO FHQiULREDVH HPDLVGRLVFHQiULRVQRVWHUPRVGHWHUPLQDGRVSHOD,QVWUXomR
&90QUHSUHVHQWDQGRDGHWHULRUDomRGDYDULiYHOGHULVFRHP SRVVtYHO H
 UHPRWR 2FHQiULRSURYiYHOIRLGHILQLGRSRUPHLRGHSUHPLVVDVGLVSRQtYHLVQR
PHUFDGR %H%ORRPEHUJ 
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVREMHWLYRVHSROtWLFDVSDUDJHVWmRGHULVFR
ILQDQFHLUR
5LVFRVGHFUpGLWR
'HFRUUHGDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHUSHUGDVGHFRUUHQWHVGHLQDGLPSOrQFLDGH
VXDVFRQWUDSDUWHV3DUDPLWLJDUHVVHVULVFRVD&RPSDQKLDDGRWDFRPRSUiWLFDDDQiOLVH
GDVVLWXDo}HVILQDQFHLUDHSDWULPRQLDOGHVXDVFRQWUDSDUWHVDVVLPFRPRDGHILQLomRGH
OLPLWHVGHFUpGLWRHDFRPSDQKDPHQWRSHUPDQHQWHGRVVDOGRVDUHFHEHUFRPFDGDFOLHQWH
5LVFRVGHOLTXLGH]
$VSULQFLSDLVIRQWHVGHUHFXUVRVILQDQFHLURVXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDVmRDGYLQGDVGH
HPSUpVWLPRVWRPDGRVFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVFRPYHQFLPHQWRGHORQJRSUD]RH
UHDOL]DomRGDYHQGDGHVHXVSURGXWRV
$VSULQFLSDLVQHFHVVLGDGHVGHUHFXUVRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDDGYrPGDQHFHVVLGDGH
GRSDJDPHQWRGHPDWpULDSULPDSDUDSURGXomRGDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVGHVSHVDV
FRPVDOiULRVHRXWURVGHVHPEROVRVRSHUDFLRQDLV
2FURQRJUDPDGHSDJDPHQWRGDVSDUFHODVGHORQJRSUD]RGRVHPSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRVHVWiDSUHVHQWDGRQD1RWD
5LVFRFDPELDO
2VUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDHVWmRVXVFHWtYHLVDYDULDo}HVVLJQLILFDWLYDVHPIXQomRGRV
HIHLWRVGDYRODWLOLGDGHGDWD[DGHFkPELRVREUHRVSDVVLYRVDWUHODGRVDPRHGDV
HVWUDQJHLUDVSULQFLSDOPHQWHGRGyODUQRUWHDPHULFDQRGHFRUUHQWHVGRVHPSUpVWLPRV
WRPDGRVQRVH[HUFtFLRVGHH
$&RPSDQKLDDYDOLDDFRQWUDWDomRGHRSHUDo}HV hedgeRX swapSDUDPLWLJDUHVVHV
ULVFRV'XUDQWHRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHD$GPLQLVWUDomRRSWRXSHOD
FRQWUDWDomRGH swapFDPELDOH1')¶VFRPRREMHWLYRGHHOLPLQDULQWHJUDOPHQWHRHIHLWRGD
YDULDomRFDPELDOVREUHDGtYLGDGH86FRPR%DQFR-30RUJDQ6$H
%DQFR,WD~86
(VVHLQVWUXPHQWRDYDORUGHPHUFDGRHPGHGH]HPEURGHp5 5
HPGHGH]HPEURGH HWHPYHQFLPHQWRQDPHVPDGDWDGRVUHIHULGRV
ILQDQFLDPHQWRV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVREMHWLYRVHSROtWLFDVSDUDJHVWmRGHULVFR
ILQDQFHLUR&RQWLQXDomR
$VHJXLUGHPRQVWUDPRVDH[SRVLomRFDPELDO 86 GD&RPSDQKLD
&RQWURODGRUD
HFRQVROLGDGR &RQWURODGRUD


6DOGRVLQGH[DGRVHPGyODUHV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
)RUQHFHGRUHVQRH[WHULRU
&RQWUDWRVGH swap
3RVLomROtTXLGD











$QiOLVHGHVHQVLELOLGDGHFDPELDO
$QiOLVHGHVHQVLELOLGDGHWHPFRPRREMHWLYRPHQVXUDURLPSDFWRjVPXGDQoDVGDV
YDULiYHLVGHPHUFDGRVREUHFDGDLQVWUXPHQWRILQDQFHLURUHSUHVHQWDWLYR1mRREVWDQWHD
OLTXLGDomRGDVWUDQVDo}HVHQYROYHQGRHVVDVHVWLPDWLYDVSRGHUiUHVXOWDUHPYDORUHV
GLIHUHQWHVGRVHVWLPDGRVGHYLGRjVXEMHWLYLGDGHFRQWLGDQRSURFHVVRXWLOL]DGRQD
SUHSDUDomRGHVVDVDQiOLVHV6mRDSUHVHQWDGRVRFHQiULRSURYiYHO FHQiULREDVH HPDLV
GRLVFHQiULRVQRVWHUPRVGHWHUPLQDGRVSHOD,QVWUXomR&90QUHSUHVHQWDQGRD
GHWHULRUDomRGDYDULiYHOGHULVFRHP SRVVtYHO H UHPRWR 2FHQiULRSURYiYHO
IRLGHILQLGRSRUPHLRGHSUHPLVVDVGLVSRQtYHLVQRPHUFDGR %HSXEOLFDo}HV%&)RFXV 
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVREMHWLYRVHSROtWLFDVSDUDJHVWmRGHULVFR
ILQDQFHLUR&RQWLQXDomR
2VFiOFXORVHVWLPDGRVSHOD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHVWmRUHIOHWLGRVQRFHQiULR
SURYiYHOFRQIRUPHWDEHODDEDL[R

'HVFULomR
3RVLomRDWLYD
3RVLomRSDVVLYD

)DWRUGH
ULVFR
86'
86'

7D[D
PpGLDDD



([SRVLomROtTXLGD

9DORUHV
H[SRVWRV

 


)DWRUGH
ULVFR

7D[D
PpGLDDD

3RVLomRDWLYD

86'



3RVLomRSDVVLYD

86'



([SRVLomROtTXLGD

9DORUHV
H[SRVWRV



&HQiULR3RVVtYHO

7D[D
PpGLD
(IHLWRQR
DD
UHVXOWDGR



 



&HQiULR3URYiYHO


'HVFULomR

&HQiULR3URYiYHO
7D[D
PpGLD
(IHLWRQR
DD
UHVXOWDGR





7D[D
PpGLD
DD





(IHLWRQR
UHVXOWDGR
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&HQiULR5HPRWR

7D[D
PpGLD
(IHLWRQR
DD
UHVXOWDGR



 

 

&HQiULR3RVVtYHO

7D[D
PpGLD
(IHLWRQR
DD
UHVXOWDGR




 




&HQiULR5HPRWR

7D[D
PpGLD
(IHLWRQR
DD
UHVXOWDGR




 


$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVREMHWLYRVHSROtWLFDVSDUDJHVWmRGHULVFR
ILQDQFHLUR&RQWLQXDomR
5LVFRVGDWD[DGHMXURV
$&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDSULQFLSDOPHQWHjVYDULDo}HVQDVWD[DVGHMXURV&',QDV
DSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHQRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV(PGHGH]HPEURGH
HRVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVWHPRVVHJXLQWHVYDORUHV
&RQWURODGRUD
HFRQVROLGDGR &RQWURODGRUD


7D[DYDULiYHO±&',
$WLYRVILQDQFHLURV
3DVVLYRVILQDQFHLURV









$QiOLVHGHVHQVLELOLGDGHjWD[DGHMXURV
$QiOLVHGHVHQVLELOLGDGHWHPFRPRREMHWLYRPHQVXUDURLPSDFWRjVPXGDQoDVGDV
YDULiYHLVGHPHUFDGRVREUHFDGDLQVWUXPHQWRILQDQFHLURUHSUHVHQWDWLYR1mRREVWDQWHD
OLTXLGDomRGDVWUDQVDo}HVHQYROYHQGRHVVDVHVWLPDWLYDVSRGHUiUHVXOWDUHPYDORUHV
GLIHUHQWHVGRVHVWLPDGRVGHYLGRjVXEMHWLYLGDGHFRQWLGDQRSURFHVVRXWLOL]DGRQD
SUHSDUDomRGHVVDVDQiOLVHV6mRDSUHVHQWDGRVRFHQiULRSURYiYHO FHQiULREDVH HPDLV
GRLVFHQiULRVQRVWHUPRVGHWHUPLQDGRVSHOD,QVWUXomR&90QUHSUHVHQWDQGRD
GHWHULRUDomRGDYDULiYHOGHULVFRHP SRVVtYHO H UHPRWR 2FHQiULRSURYiYHO
IRLGHILQLGRSRUPHLRGHSUHPLVVDVGLVSRQtYHLVQRPHUFDGR %HSXEOLFDo}HV%&)RFXV 
$WDEHODDEDL[RGHPRQVWUDDVHQVLELOLGDGHDHYHQWXDLVPXGDQoDVQRSDWDPDULQGLFDQGRD
GHWHULRUDomRQDVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDPHGLDQWHRLQFUHPHQWRQDVWD[DVGH
MXURVVREUHDSDUFHODGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVDIHWDGDDEDL[R


'HVFULomR

)DWRUGH
ULVFR

7D[DPpGLD
DD

3RVLomRDWLYD

&',



3RVLomR SDVVLYD

&',



([SRVLomROtTXLGD

9DORUHV
H[SRVWRV



&HQiULR3URYiYHO
7D[D
PpGLD
(IHLWRQR
DD
UHVXOWDGR

&HQiULR3RVVtYHO

7D[D
PpGLD
(IHLWRQR
DD
UHVXOWDGR

&HQiULR5HPRWR

7D[D
PpGLD
(IHLWRQR
DD
UHVXOWDGR
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVREMHWLYRVHSROtWLFDVSDUDJHVWmRGHULVFR
ILQDQFHLUR&RQWLQXDomR
$QiOLVHGHVHQVLELOLGDGHjWD[DGHMXURV&RQWLQXDomR


'HVFULomR

)DWRUGH
ULVFR

7D[D
PpGLDDD

3RVLomRDWLYD

&',



3RVLomRSDVVLYD

&',



([SRVLomROtTXLGD

9DORUHV
H[SRVWRV

 

&HQiULR3URYiYHO
7D[D
PpGLD
(IHLWRQR
DD
UHVXOWDGR

&HQiULR3RVVtYHO

7D[D
PpGLD
(IHLWRQR
DD
UHVXOWDGR















&HQiULR5HPRWR

7D[D
PpGLD
(IHLWRQR
DD
UHVXOWDGR





 







*HVWmRGRFDSLWDOVRFLDO
2FDSLWDOVRFLDOpGLYLGLGRHPDo}HVRUGLQiULDVSHUWHQFHQWHVDDFLRQLVWDVSHVVRDVItVLFDV
2REMHWLYRSULQFLSDOGD$GPLQLVWUDomRGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDpDVVHJXUDUTXHHVWD
PDQWHQKDXPDFODVVLILFDomRGHFUpGLWRIRUWHHXPDUD]mRGHFDSLWDOOLYUHGHSUREOHPDVD
ILPGHDSRLDURVQHJyFLRVHPD[LPL]DURYDORUGRDFLRQLVWD
1mRRFRUUHXDOWHUDomRQRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRILQGRHPGH
GH]HPEURGHEHPFRPRWDPEpPQmRKRXYHDOWHUDo}HVTXDQWRDRVREMHWLYRV
SROtWLFDVRXSURFHVVRVGXUDQWHRPHVPRH[HUFtFLRHDQWHULRU
2QtYHOGHHQGLYLGDPHQWRGD&RPSDQKLDHPUHODomRDRSDWULP{QLROtTXLGRHVWi
GHPRQVWUDGRDVHJXLU
&RQWURODGRUD

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV 1RWD
 &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D 1RWD 
 $SOLFDomRILQDQFHLUDV 1RWD 
 ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
'tYLGDOtTXLGD $
3DWULP{QLROtTXLGR %
'tYLGDOtTXLGD3DWULP{QLROtTXLGR $%
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV
$&RPSDQKLDpSDUWHHPDo}HVMXGLFLDLVHSURFHVVRVWUDEDOKLVWDVGHFRUUHQWHVGRFXUVR
QRUPDOGDVRSHUDo}HV3HULRGLFDPHQWHD$GPLQLVWUDomRDYDOLDRVULVFRVFRQWLQJHQWHV
WHQGRFRPREDVHIXQGDPHQWRVMXUtGLFRVHHFRQ{PLFRVFRPRREMHWLYRGHFODVVLILFiORV
VHJXQGRVXDVFKDQFHVGHRFRUUrQFLDVHGHH[LJLELOLGDGHFRPRSURYiYHLVSRVVtYHLVRX
UHPRWDVOHYDQGRHPFRQVLGHUDomRFRQIRUPHRFDVRDVDQiOLVHVGRVDVVHVVRUHV
MXUtGLFRVTXHSDWURFLQDPDVFDXVDVGD&RPSDQKLD
(PGHGH]HPEURGHHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLFRQWLQJrQFLDVDYDOLDGDV
FRPRULVFRSURYiYHOSRUWDQWRQmRKiQHFHVVLGDGHGHFRQVWLWXLomRGHSURYLVmRSDUD
FRQWLQJrQFLD
(PGHGH]HPEURGHHRVSURFHVVRVDYDOLDGRVSHODDGPLQLVWUDomRFRPR
DSRLRGRVDVVHVVRUHVMXUtGLFRVHFODVVLILFDGRVFRPRULVFRSRVVtYHOWRWDOL]DP5
QmRSURYLVLRQDGRVUHIHUHQWHVEDVLFDPHQWHDFDXVDVGHQDWXUH]DWUDEDOKLVWD

 &REHUWXUDGHVHJXURV
$&RPSDQKLDSRVVXLSURJUDPDGHJHUHQFLDPHQWRFRPRREMHWLYRGHGHOLPLWDURVULVFRV
EXVFDQGRQRPHUFDGRFREHUWXUDVFRPSDWtYHLVFRPRVHXSRUWHHVXDVRSHUDo}HVDWUDYpV
GDFRQWUDWDomRGHVHJXURV$VFREHUWXUDVIRUDPFRQWUDWDGDVSRUPRQWDQWHVFRQVLGHUDGRV
VXILFLHQWHVSHOD$GPLQLVWUDomRSDUDFREULUHYHQWXDLVVLQLVWURVFRQVLGHUDQGRDQDWXUH]DGD
VXDDWLYLGDGHRVULVFRVHQYROYLGRVHPVXDVRSHUDo}HVHDRULHQWDomRGHVHXV
FRQVXOWRUHVGHVHJXURV
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDSRVVXtDDVVHJXLQWHVSULQFLSDLVDSyOLFHVGH
VHJXURFRPWHUFHLURV
6HJXURV
(PSUHVDULDO
5HVSRQVDELOLGDGHFLYLO

&REHUWXUD ± 5
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 ,QIRUPDo}HVVREUHSDUWHVUHODFLRQDGDV
$&RPSDQKLDPDQWpPWUDQVDo}HVHVDOGRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVGDVTXDLV
GHVWDFDPRV
'HVFULomR
$WLYRFLUFXODQWH
'LUHLWRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV L

2SHUDomR





0~WXR





'XUDQWHRH[HUFtFLRGHD&RPSDQKLDUHDOL]RXRSHUDomRGHP~WXRFRPDFLRQLVWDV
QRYDORUGH5GRVTXDLV5IRUDPOLTXLGDGRVHPHRVDOGRGH5
OLTXLGDGRHP6REUHHVVHVDOGRQmRKiLQFLGrQFLDGHHQFDUJRVILQDQFHLURV
(PHD&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVFRP
LPSDFWRVQRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HV
2VDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDFRQFHGHUDPDYDLVDHPSUpVWLPRVGD&RPSDQKLDQRYDORU
GH5FRQIRUPHGLYXOJDGRQD1RWDGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
5HPXQHUDomRGHSHVVRDOFKDYHGD$GPLQLVWUDomR
2SHVVRDOFKDYHGD$GPLQLVWUDomRLQFOXLD'LUHWRULDH&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR$
UHPXQHUDomRSDJDRXDSDJDUDRSHVVRDOFKDYHGDDGPLQLVWUDomRSRUVHXVVHUYLoRV
SUHVWDGRVHVWiDSUHVHQWDGDDVHJXLU


6DOiULRVHRXWURVEHQHItFLRVGHFXUWRSUD]RD$GPLQLVWUDomR
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 (YHQWRVVXEVHTXHQWHV
D  3DQGHPLD&29,'
$RILQDOGRH[HUFtFLRGHD2UJDQL]DomR0XQGLDOGH6D~GH 206 UHSRUWRX
JOREDOPHQWHFDVRVOLPLWDGRVGHFRQWDPLQDomRSRUYtUXVDWpHQWmRGHVFRQKHFLGR
3RVWHULRUPHQWHHPMDQHLURGHRYtUXV &29,' IRLLGHQWLILFDGRHFRQVWDWRX
VHDRFRUUrQFLDGHWUDQVPLVVmRHQWUHKXPDQRV(PPHDGRVGHPDUoRGHD
206GHFODURXDOHUWDGHSDQGHPLDGRQRYRFRURQDYtUXVDIHWDQGRDURWLQDGD
SRSXODomRHGDDWLYLGDGHHFRQ{PLFDJOREDO
$&RPSDQKLDYHPPRQLWRUDQGRRVGHVGREUDPHQWRVGHVVHVXUWRQRSDtVFRPR
REMHWLYRGHSUHVHUYDUDVHJXUDQoDGHVHXVFRODERUDGRUHVPDQWHUDSURGXomRH
HQWUHJDGRVVHXVFRPSURPLVVRVFRQWUDWXDLVFRPFOLHQWHVHPDSHDURVUHIOH[RVGHVVD
SDQGHPLDHPVHXVQHJyFLRV1HVVHVHQWLGRD&RPSDQKLDWRPRXDVVHJXLQWHVDo}HV
GHVGHRLQtFLRGDSDQGHPLD
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHRVHXEDODQoRSDWULPRQLDORUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HV
VHXVIOX[RVGHFDL[DHYDORUHVDGLFLRQDGRVQmRGHYHPVHUDIHWDGRVGHIRUPD
VLJQLILFDWLYDGXUDQWHRH[HUFtFLRGH$OpPGLVVRD$GPLQLVWUDomRUDWLILFDTXHDWp
DSUHVHQWHGDWDQmRREVHUYRXLPSDFWRVVLJQLILFDWLYRVGHFRUUHQWHVGD&29,'QDV
VXDVRSHUDo}HVTXHUHVXOWDVVHPHPPXGDQoDVQDVVXDVHVWLPDWLYDVFRQWiEHLV
DGRWDGDV
3ULQFLSDLVDo}HV
x
x
x

x
x
x

7RGDVDVYLDJHQVLQWHUQDFLRQDLVHVWmRVXVSHQVDV
7RGDVDVYLDJHQVQDFLRQDLVGHDYLmRHVWmRVXVSHQVDV
'HYHPVHUSULRUL]DGDVUHXQL}HVSRUYtGHRFKDPDGDRXWHOHIRQH6yGHYHPVHU
UHDOL]DGDVGHIRUPDSUHVHQFLDOUHXQL}HVLQGLVSHQViYHLVSDUDRDQGDPHQWRGD
RSHUDomR1HVVHVFDVRVOLPLWDUDRPi[LPRRQ~PHURGHSDUWLFLSDQWHV
SULRUL]DQGRDGLVWkQFLDGHPHWURVHQWUHRVSUHVHQWHVQRDPELHQWH
7RGDVDVVDODVGHUHXQL}HVGHYHPSHUPDQHFHUFRPDVMDQHODVHRXSRUWDV
DEHUWDV
5HXQL}HVSUHVHQFLDLVGHYHPRFRUUHUFRPXPHVSDoDPHQWRPtQLPRGHFDGHLUD
HQWUHRVSDUWLFLSDQWHVHQmRGHYHXOWUDSDVVDUSHVVRDVQDVDOD
6HUmRPDQWLGRVVRPHQWHWUHLQDPHQWRVREULJDWyULRVTXHDWHQGHUiXPQRYR
IRUPDWRGHTXDQWLGDGHHGLVWULEXLomRQDVVDODVREHGHFHQGRDGLVWkQFLDPtQLPD
GHPHWURVHQWUHRVSDUWLFLSDQWHV'HYHVHVHJXLUDFRQYRFDomRHQYLDGDSHOD
iUHDGH*HQWH
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV

 (YHQWRVVXEVHTXHQWHV&RQWLQXDomR
E  ([SDQVmRGHSODQWDIDEULO
$&RPSDQKLDDGTXLULXHPMXOKRGHXPWHUUHQRHDOJXPDVHVWUXWXUDVGHJDOS}HV
SDUDH[SDQVmRGDIDEULFDomRGHSiVHyOLFDV2UHIHULGRDWLYRSRVVXLFDUDFWHUtVWLFDV
VHPHOKDQWHVDRGD&RPSDQKLDSRUDWHQGHUDQWHULRUPHQWHRPHVPRVHJPHQWRHHVWi
ORFDOL]DGRQRFRPSOH[RLQGXVWULDOGR3HFpP
F  1RYRFRQWUDWRGHYHQGD
(PMXOKRGHIRLDVVLQDGRXPQRYRFRQWUDWRFRPD:(*6$XPDGDVPDLRUHV
IDEULFDQWHVGHSURGXWRVHOpWULFRVGRPXQGR(PVHXVHJXQGRFRQWUDWRD:(*FRQWDUi
FRPSiVGDQRYDJHUDomRGHPFRPSRWrQFLDQRPLQDOGH0:SRUWXUELQD
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&RPSRVLomRGD'LUHWRULD
$OH[DQGUH6DUQHV1HJUmR
3UHVLGHQWH

3DWUtFLD4XHLUR]3UDGR
'LUHWRUDGH5+

%UXQR9LOHOD&XQKD
'LUHWRU&RPHUFLDO
0DUFLR-RVp0DU]ROD
'LUHWRU$GPLQLVWUDWLYR)LQDQFHLUR

&iVVLR&DQFHODH3HQQD
'LUHWRUGH2SHUDo}HV

%UXQR/ROOL
'LUHWRUGH3ODQHMDPHQWR

9LWRUGH$UD~MR6DQWRV
'LUHWRUGH2SHUDo}HV

'DQLHO+HQULTXHGD&RVWD0HOOR
'LUHWRU,QGXVWULDO

0DUFRV(LGL+DWRUL
'LUHWRUGH4XDOLGDGH

6DQGUD.DUOD5RGULJXHV&RXWLQKR
&RQWDGRUD&5&&(2
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'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV


$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH
(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH
(QHUJLD6$

GHGH]HPEURGH
FRP5HODWyULRGR$XGLWRU,QGHSHQGHQWH
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$


'HPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV

GHGH]HPEURGH



ËQGLFH



5HODWyULRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWHVREUHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV

'HPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV

%DODQoRSDWULPRQLDO
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWH
'HPRQVWUDomRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR
'HPRQVWUDomRGRVIOX[RVGHFDL[D
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
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&HQWUR(PSUHVDULDO,JXDWHPL
Av. Washington Soares, 55 - 
Sala 508 – Edson Queiroz
60811-341 - Fortaleza, CE, Brasil
Tel: (5585) 3392-5600
Fax: (5585) 3392-5659
ey.com.br




5HODWyULRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWHVREUHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV

$RV
$GPLQLVWUDGRUHVH$FLRQLVWDVGD
$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$
&DXFDLD&(

2SLQLmR

([DPLQDPRVDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD
*HUDomRGH(QHUJLD6$(“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
GH]HPEURGHHDVUHVSHFWLYDVGHPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGDV
PXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVIOX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLRILQGRQHVVDGDWDEHP
FRPRDVFRUUHVSRQGHQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDVLQFOXLQGRRUHVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDV
FRQWiEHLV

(PQRVVDRSLQLmRDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVDFLPDUHIHULGDVDSUHVHQWDPDGHTXDGDPHQWH
HPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOHILQDQFHLUDGD$HULV,QG~VWULDH
&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$HPGHGH]HPEURGHR
GHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVIOX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLRILQGRQHVVDGDWDGH
DFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO

%DVHSDUDRSLQLmR

1RVVDDXGLWRULDIRLFRQGX]LGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD
1RVVDVUHVSRQVDELOLGDGHVHPFRQIRUPLGDGHFRPWDLVQRUPDVHVWmRGHVFULWDVQDVHomRDVHJXLU
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV”. Somos
LQGHSHQGHQWHVHPUHODomRj&RPSDQKLDGHDFRUGRFRPRVSULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRV
QR&yGLJRGHeWLFD3URILVVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDVSURILVVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR
)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGHHFXPSULPRVFRPDVGHPDLVUHVSRQVDELOLGDGHVpWLFDVGHDFRUGRFRP
HVVDVQRUPDV$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVXILFLHQWHHDSURSULDGDSDUD
IXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR

5HVSRQVDELOLGDGHVGDDGPLQLVWUDomRHGDJRYHUQDQoDSHODVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV

$$GPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSHODHODERUDomRHDGHTXDGDDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHSHORVFRQWUROHVLQWHUQRVTXH
HODGHWHUPLQRXFRPRQHFHVViULRVSDUDSHUPLWLUDHODERUDomRGHGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVOLYUHV
GHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUUR





8PDHPSUHVDPHPEURGD(UQVW
<RXQJ*OREDO/LPLWHG 
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1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVD$GPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSHODDYDOLDomRGD
FDSDFLGDGHGHD&RPSDQKLDFRQWLQXDURSHUDQGRGLYXOJDQGRTXDQGRDSOLFiYHORVDVVXQWRV
UHODFLRQDGRVFRPDVXDFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOHRXVRGHVVDEDVHFRQWiELOQDHODERUDomRGDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVDQmRVHUTXHD$GPLQLVWUDomRSUHWHQGDOLTXLGDUD&RPSDQKLDRX
FHVVDUVXDVRSHUDo}HVRXQmRWHQKDQHQKXPDDOWHUQDWLYDUHDOLVWDSDUDHYLWDURHQFHUUDPHQWR
GDVRSHUDo}HV

2VUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGD&RPSDQKLDVmRDTXHOHVFRPUHVSRQVDELOLGDGHSHOD
VXSHUYLVmRGRSURFHVVRGHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV

5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV

1RVVRVREMHWLYRVVmRREWHUVHJXUDQoDUD]RiYHOGHTXHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVWRPDGDV
HPFRQMXQWRHVWmROLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGH
RXHUURHHPLWLUUHODWyULRGHDXGLWRULDFRQWHQGRQRVVDRSLQLmR6HJXUDQoDUD]RiYHOpXPDOWR
QtYHOGHVHJXUDQoDPDVQmRXPDJDUDQWLDGHTXHDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDV
QRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULDVHPSUHGHWHFWDPDVHYHQWXDLVGLVWRUo}HV
UHOHYDQWHVH[LVWHQWHV$VGLVWRUo}HVSRGHPVHUGHFRUUHQWHVGHIUDXGHRXHUURHVmR
FRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVTXDQGRLQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQIOXHQFLDUGHQWUR
GHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODVGHFLV}HVHFRQ{PLFDVGRVXVXiULRVWRPDGDVFRPEDVHQDV
UHIHULGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV

&RPRSDUWHGHXPDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLV
GHDXGLWRULDH[HUFHPRVMXOJDPHQWRSURILVVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSURILVVLRQDODRORQJR
GDDXGLWRULD$OpPGLVVR

x ,GHQWLILFDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
LQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURSODQHMDPRVHH[HFXWDPRV
SURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDHPUHVSRVWDDWDLVULVFRVEHPFRPRREWHPRVHYLGrQFLDGH
DXGLWRULDDSURSULDGDHVXILFLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGHQmRGHWHFomR
GHGLVWRUomRUHOHYDQWHUHVXOWDQWHGHIUDXGHpPDLRUGRTXHRSURYHQLHQWHGHHUURMiTXHD
IUDXGHSRGHHQYROYHURDWRGHEXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVLILFDomRRPLVVmRRX
UHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV

x 2EWHPRVHQWHQGLPHQWRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVUHOHYDQWHVSDUDDDXGLWRULDSDUDSODQHMDUPRV
SURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDDSURSULDGRVQDVFLUFXQVWkQFLDVPDVQmRFRPRREMHWLYRGH
H[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDHILFiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD

x $YDOLDPRVDDGHTXDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVXWLOL]DGDVHDUD]RDELOLGDGHGDVHVWLPDWLYDV
FRQWiEHLVHUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHOD$GPLQLVWUDomR
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x &RQFOXtPRVVREUHDDGHTXDomRGRXVRSHOD$GPLQLVWUDomRGDEDVHFRQWiELOGH
FRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOHFRPEDVHQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVVHH[LVWHXPD
LQFHUWH]DVLJQLILFDWLYDHPUHODomRDHYHQWRVRXFLUFXQVWkQFLDVTXHSRVVDFDXVDUG~YLGD
VLJQLILFDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD6H
FRQFOXLUPRVTXHH[LVWHLQFHUWH]DVLJQLILFDWLYDGHYHPRVFKDPDUDWHQomRHPQRVVRUHODWyULR
GHDXGLWRULDSDUDDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVRXLQFOXLU
PRGLILFDomRHPQRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HVIRUHPLQDGHTXDGDV1RVVDVFRQFOXV}HV
HVWmRIXQGDPHQWDGDVQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVDWpDGDWDGHQRVVRUHODWyULR
7RGDYLDHYHQWRVRXFRQGLo}HVIXWXUDVSRGHPOHYDUD&RPSDQKLDDQmRPDLVVHPDQWHU
HPFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDO

x $YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
LQFOXVLYHDVGLYXOJDo}HVHVHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVUHSUHVHQWDPDV
FRUUHVSRQGHQWHVWUDQVDo}HVHRVHYHQWRVGHPDQHLUDFRPSDWtYHOFRPRREMHWLYRGH
DSUHVHQWDomRDGHTXDGD

&RPXQLFDPRQRVFRPRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDDUHVSHLWRHQWUHRXWURVDVSHFWRVGR
DOFDQFHSODQHMDGRGDpSRFDGDDXGLWRULDHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQLILFDWLYDVGHDXGLWRULD
LQFOXVLYHDVHYHQWXDLVGHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWLILFDPRV
GXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV

)RUWDOH]DGHMDQHLURGH

(5167 <281*
$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV66
&5&632



&DUORV6DQWRV0RWD)LOKR
&RQWDGRU&5&–3(27&(
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

%DODQoRSDWULPRQLDO
(PGHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 


1RWDV




















$WLYR
&LUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
(VWRTXHV
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
2XWUDVFRQWDVDUHFHEHU
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
$WLYRILVFDOGLIHULGR
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH

7RWDOGRDWLYR













































3DVVLYR
&LUFXODQWH
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
6DOiULRVHHQFDUJRVVRFLDLV
,PSRVWRVDUHFROKHU
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
$GLDQWDPHQWRGHFOLHQWHV
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH

3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
5HVHUYDGHFDSLWDO
5HVHUYDGHOXFURV
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR

7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR



































































$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV






452





$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 




5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD

&XVWRVGRVSURGXWRVYHQGLGRV

/XFUREUXWR

5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDVWULEXWiULDV
2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDV

5HVXOWDGRDQWHVGDVUHFHLWDVHGHVSHVDVILQDQFHLUDV

5HVXOWDGRILQDQFHLUR

5HVXOWDGRDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDO

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV

/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR

1RWDV






























 




 
 




 



 
 






 




 
 




 



 






$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWH
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 






/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR

2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV

7RWDOGRVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV


















$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

'HPRQVWUDomRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 




6DOGRVHPGHGH]HPEURGH

$XPHQWRGHFDSLWDOVRFLDO

/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR

6DOGRVHPGHGH]HPEURGH

/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR

'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV

-XURVVREUHFDSLWDOSUySULR

'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV

5HVHUYDGHOXFURDUHDOL]DU

6DOGRVHPGHGH]HPEURGH

&DSLWDO
VRFLDO





















5HVHUYDV
GHFDSLWDO






















5HVHUYDVGH
OXFURV











 

 







/XFURVRX
SUHMXt]RV
DFXPXODGRV

 



 









 

 





$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
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7RWDO











 

 

 







$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

'HPRQVWUDomRGRVIOX[RVGHFDL[D
([HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 





)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
$MXVWHVSDUDFRQFLOLDURUHVXOWDGRjVGLVSRQLELOLGDGHVJHUDGDVSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
5HVXOWDGROtTXLGRQDYHQGDGHLPRELOL]DGR
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV
9DULDomRFDPELDOVREUHDGtYLGD
-XURVDSURSULDGRVVREUHHPSUpVWLPRV


$XPHQWR UHGXomRGRVDWLYRVRSHUDFLRQDLV
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
(VWRTXHV
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
2XWUDVFRQWDVDUHFHEHU

$XPHQWR UHGXomR GRVSDVVLYRVRSHUDFLRQDLV
)RUQHFHGRUHV
2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV
,PSRVWRVDUHFROKHU
$GLDQWDPHQWRGHFOLHQWHV
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV
$TXLVLomRGHLPRELOL]DGR
$TXLVLomRGHLQWDQJtYHO
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR

)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRV
(PSUpVWLPRVFDSWDGRV
(PSUpVWLPRVDPRUWL]DGRV
-XURVSDJRVVREUHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
&DL[DOtTXLGRJHUDGRGDV DSOLFDGRQDV DWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR

$FUpVFLPR GHFUpVFLPR QRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

'HPRQVWUDomRGRDFUpVFLPR GHFUpVFLPR QRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
1RLQtFLRGRH[HUFtFLR
1RILPGRH[HUFtFLR

$FUpVFLPR GHFUpVFLPR QRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D









 





 

 


 



 



 
 
 
 



 
 
 











$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
GHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 





&RQWH[WRRSHUDFLRQDO

$$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$pXPD
VRFLHGDGHDQ{QLPDGHFDSLWDOIHFKDGRFRQVWLWXtGDQRSDtVHPDJRVWRGH6XDVHGH
ILFDORFDOL]DGDQD5RGRYLD&(.P&RPSOH[R,QGXVWULDOH3RUWXiULRGR3HFpP
HP&DXFDLD–&(FRPORFDOL]DomRHVWUDWpJLFD$&RQVWUXomRGDIiEULFDQHVVDUHJLmRWHYH
FRPRSULQFLSDOIDWRURPDSDGHYHQWRVTXHFRQFHQWUDPDLVGHGRSRWHQFLDOHyOLFR
EUDVLOHLUR$&RPSDQKLDWHPFRPRREMHWRVRFLDODH[SORUDomRGHQHJyFLRGHFRQVWUXomRH
FRPHUFLDOL]DomRGHSiVGHURWRUHVSDUDWXUELQDVQDJHUDomRHyOLFDGHHQHUJLDHOpWULFDD
SUHVWDomRGHVHUYLoRVUHODFLRQDGRVDVHXREMHWRVRFLDODWHUFHLURVEHPFRPRD
SDUWLFLSDomRHPRXWUDVVRFLHGDGHVFRPRDFLRQLVWDRXTXRWLVWD

$&RPSDQKLDHPPDQWHYHRDQRFRPRFXSDomRGHGDFDSDFLGDGHSURGXWLYD
2SRUWIyOLRGHFOLHQWHVGD&RPSDQKLDGHVWDFDVHSHORSRWHQFLDOGHFRQWUDWRVFRPRV
&OLHQWHV*( *HQHUDO(OHWULF 9HVWDV$FFLRQD:LQG3RZHUH:(*23DUTXH,QGXVWULDO
GD&RPSDQKLDDLQGDWHPFDSDFLGDGHGHH[SDQVmRSDUDQRYRVFOLHQWHVVHPSUHHP
SURVSHFomR

(PDFRPSDQKLDIRLUHFRQKHFLGDQRJXLDH[DPHHQWUHDVHPSUHVDVPDLV
VXVWHQWiYHLVGR%UDVLOILFDQGRHPVHJXQGROXJDUQRVHWRUGHEHQVGHFDSLWDOIRL
UHFRQKHFLGDFRPRSUrPLRGreat Place to WorkFRPRDVPHOKRUHVHPSUHVDVSDUDVH
WUDEDOKDUQRHVWDGRGR&HDUiHQDUHYLVWD([DPHFRPRXPDGDVPDLRUHVHPSUHVDVGR
%UDVLO&RPWRGDVHVVDVFRQTXLVWDVDHPSUHVDYHPPRVWUDQGRLQWHUQDHH[WHUQDPHQWH
VXDFDSDFLGDGHGHFUHVFLPHQWRDFHOHUDGRHPVXVWHQWDELOLGDGHVRFLDODPELHQWDOH
ILQDQFHLUD

2VXSRUWHILQDQFHLURIRLUHDOL]DGRFRPUHFXUVRVGRVDFLRQLVWDVHGHWHUFHLURV2VUHFXUVRV
GRVDFLRQLVWDVIRUDPUHDOL]DGRVDWUDYpVGRUHLQYHVWLPHQWRGROXFUROtTXLGRQDVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD2VUHFXUVRVGHWHUFHLURVIRUDPUHDOL]DGRVDWUDYpVGH
ILQDQFLDPHQWRVGHORQJRSUD]RDGHVWDFDU%1%%1'(6H),1(3$(PSUHVDFRQVROLGRX
VXDVGtYLGDVHPLQVWLWXLo}HVVyOLGDVHGHFUHGLELOLGDGHQRPHUFDGR1DFLRQDOH
,QWHUQDFLRQDOHVWDVSRUVXDYH]DFUHGLWDPQRFUHVFLPHQWRGDFRPSDQKLDHQRQRYRSRUWH
SDUDRVSUy[LPRVH[HUFtFLRV

$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLDSDUDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
IRUDPDXWRUL]DGDVSDUDHPLVVmRGHDFRUGRFRPDDSURYDomRGRVPHPEURVGD
GLUHWRULDHPGHMDQHLURGH
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 





%DVHGHSUHSDUDomR




D  'HFODUDomRGHFRQIRUPLGDGH HPUHODomRjVQRUPDVGR&3& 

$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVIRUDPHODERUDGDVHHVWmRVHQGRDSUHVHQWDGDVGH
DFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOTXHFRPSUHHQGHPRV
SURQXQFLDPHQWRVGR&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV &3& 

E  %DVHGHPHQVXUDomR

$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVIRUDPSUHSDUDGDVFRQVLGHUDQGRRFXVWRKLVWyULFRFRPR
EDVHGHYDORUH[FHWRTXDQGRGHRXWUDIRUPDLQGLFDGR

F  0RHGDIXQFLRQDOHPRHGDGHDSUHVHQWDomR

$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVVmRDSUHVHQWDGDVFRPYDORUHVHP5HDLVTXHpD
PRHGDIXQFLRQDOGD&RPSDQKLD(PWRGDVDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
DSUHVHQWDGDVHP5HDLVRVYDORUHVIRUDPDUUHGRQGDGRVSDUDRPLOKDUPDLVSUy[LPR
H[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD

G  -XOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVFRQWiEHLVVLJQLILFDWLYRV

$SUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHPFRQIRUPLGDGHFRPRV&3&VUHTXHUR
XVRGHFHUWDVHVWLPDWLYDVFRQWiEHLVFUtWLFDVHWDPEpPRH[HUFtFLRGHMXOJDPHQWRSRU
SDUWHGD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVQRSURFHVVRGHDSOLFDomR
GDVSROtWLFDVFRQWiEHLV'HVVDIRUPDRVUHVXOWDGRVHIHWLYRVSRGHPGLYHUJLUGHVVDV
HVWLPDWLYDV

(VWLPDWLYDVHSUHPLVVDVVmRFRQWLQXDPHQWHUHYLVWDVHWDLVUHYLV}HVVmR
UHFRQKHFLGDVQRVSHUtRGRVHPTXHVmRUHYLVDGDVHHPTXDLVTXHUSHUtRGRVIXWXURV
DIHWDGRV

$WLYRVHSDVVLYRVVXMHLWRVDHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVLQFOXHPYDORUUHVLGXDOGRDWLYR
LPRELOL]DGRSHUGDVSDUDUHGXomRGRYDORUUHFXSHUiYHOGHFRQWDVDUHFHEHUH
HVWRTXHVSURYLVmRSDUDOLWtJLRVHGHPDQGDVMXGLFLDLVHPHQVXUDomRGHLQVWUXPHQWRV
ILQDQFHLURV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 





3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV




$VSROtWLFDVFRQWiEHLVVLJQLILFDWLYDVDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLDHVWmRGHVFULWDVQDVQRWDV
H[SOLFDWLYDVHVSHFtILFDVUHODFLRQDGDVDRVLWHQVDSUHVHQWDGRV$TXHODVDSOLFiYHLVGHPRGR
JHUDOHPGLIHUHQWHVDVSHFWRVGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVVmRGHVFULWDVDVHJXLU

,PSRUWDUHVVDOWDUTXHWDLVSROtWLFDVFRQWiEHLVWrPVLGRDSOLFDGDVGHPDQHLUDFRQVLVWHQWH
HPWRGRVRVSHUtRGRVDSUHVHQWDGRVQHVVDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV

 7UDQVDo}HVHPPRHGDHVWUDQJHLUD

$VWUDQVDo}HVHPPRHGDHVWUDQJHLUDVmRLQLFLDOPHQWHUHJLVWUDGDVjWD[DGHFkPELR
GDPRHGDIXQFLRQDOHPYLJRUQDGDWDGDWUDQVDomR

2VDWLYRVHSDVVLYRVPRQHWiULRVGHQRPLQDGRVHPPRHGDHVWUDQJHLUDVmR
UHFRQYHUWLGRVjWD[DGHFkPELRGDPRHGDIXQFLRQDOHPYLJRUQDGDWDGREDODQoR

7RGDVDVGLIHUHQoDVVmRUHJLVWUDGDVQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR,WHQVQmR
PRQHWiULRVPHQVXUDGRVFRPEDVHQRFXVWRKLVWyULFRHPPRHGDHVWUDQJHLUDVmR
FRQYHUWLGRVXWLOL]DQGRDWD[DGHFkPELRHPYLJRUQDVGDWDVGDVWUDQVDo}HVLQLFLDLV
,WHQVQmRPRQHWiULRVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRHPPRHGDHVWUDQJHLUDVmR
FRQYHUWLGRVXWLOL]DQGRDVWD[DVGHFkPELRHPYLJRUQDGDWDHPTXHRYDORUMXVWRIRL
GHWHUPLQDGR

$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVVmRDSUHVHQWDGDVHP5HDLV 5 TXHpDPRHGD
IXQFLRQDOGD&RPSDQKLD

 ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

2VLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVVRPHQWHVmRUHFRQKHFLGRVDSDUWLUGDGDWDHPTXHD
&RPSDQKLDVHWRUQDSDUWHGDVGLVSRVLo}HVFRQWUDWXDLVGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
4XDQGRUHFRQKHFLGRVVmRLQLFLDOPHQWHUHJLVWUDGRVDRVHXYDORUMXVWRDFUHVFLGRGRV
FXVWRVGHWUDQVDomRTXHVHMDPGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVjVXDDTXLVLomRRXHPLVVmR
H[FHWRQRFDVRGHDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVFODVVLILFDGRVQDFDWHJRULDDRYDORU
MXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRRQGHWDLVFXVWRVVmRGLUHWDPHQWHODQoDGRVQRUHVXOWDGR
GRH[HUFtFLR6XDPHQVXUDomRVXEVHTXHQWHRFRUUHDFDGDGDWDGHEDODQoRGH
DFRUGRFRPDVUHJUDVHVWDEHOHFLGDVSDUDFDGDWLSRGHFODVVLILFDomRGHDWLYRVH
SDVVLYRVILQDQFHLURVHP L DWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRDRYDORUMXVWR
SRUPHLRGRUHVXOWDGR LL PDQWLGRDWpRYHQFLPHQWR LLL HPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV
H LY GLVSRQtYHOSDUDYHQGD

2VSULQFLSDLVDWLYRVILQDQFHLURVUHFRQKHFLGRVSHOD&RPSDQKLDVmRFDL[DH
HTXLYDOHQWHVGHFDL[DDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 


 3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

 ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV&RQWLQXDomR

2VSULQFLSDLVSDVVLYRVILQDQFHLURVUHFRQKHFLGRVSHOD&RPSDQKLDVmRIRUQHFHGRUHV
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVVDOiULRVHHQFDUJRVVRFLDLVLPSRVWRVDUHFROKHU
DGLDQWDPHQWRGHFOLHQWHV

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV

$&RPSDQKLDXWLOL]DLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVFRPswapFDPELDOe NDF’s
SDUDIRUQHFHUSURWHomRFRQWUDRULVFRGHYDULDomRGDVWD[DVGHFkPELR2V
LQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVGHVLJQDGRVHPRSHUDo}HVGHhedgeVmR
UHFRQKHFLGRVDRYDORUMXVWRHTXDLVTXHUJDQKRVRXSHUGDVUHVXOWDQWHVGHPXGDQoDV
QRYDORUMXVWRGHGHULYDWLYRVGXUDQWHRH[HUFtFLRVmRODQoDGRVGLUHWDPHQWHQRJUXSRGH
HVWRTXHV

 &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

2VHTXLYDOHQWHVGHFDL[DVmRPDQWLGRVFRPDILQDOLGDGHGHDWHQGHUDFRPSURPLVVRV
GHFDL[DGHFXUWRSUD]RHQmRSDUDLQYHVWLPHQWRRXRXWURVILQV$&RPSDQKLD
FRQVLGHUDHTXLYDOHQWHVGHFDL[DXPDDSOLFDomRILQDQFHLUDGHFRQYHUVLELOLGDGH
LPHGLDWDHPXPPRQWDQWHFRQKHFLGRGHFDL[DHHVWDQGRVXMHLWDDXPLQVLJQLILFDQWH
ULVFRGHPXGDQoDGHYDORU3RUFRQVHJXLQWHXPLQYHVWLPHQWRQRUPDOPHQWHVH
TXDOLILFDFRPRHTXLYDOHQWHGHFDL[DTXDQGRWHPYHQFLPHQWRGHFXUWRSUD]RSRU
H[HPSORWUrVPHVHVRXPHQRVDFRQWDUGDGDWDGDFRQWUDWDomR

 &RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV

6mRDSUHVHQWDGRVGHDFRUGRFRPRVYDORUHVGHUHDOL]DomR
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 


 3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

 (VWRTXHV

2VHVWRTXHVVmRDWLYRVPDQWLGRVSDUDYHQGDQRFXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRVHP
SURFHVVRGHSURGXomRSDUDYHQGDRXQDIRUPDGHPDWHULDLVRXVXSULPHQWRVDVHUHP
FRQVXPLGRVRXWUDQVIRUPDGRVQRSURFHVVRGHSURGXomRRXQDSUHVWDomRGHVHUYLoRV

6mRPHQVXUDGRVSHORPHQRUYDORUHQWUHRFXVWRHRYDORUUHDOL]iYHOOtTXLGR2YDORUGH
FXVWRGRHVWRTXHLQFOXLWRGRVRVFXVWRVGHDTXLVLomRTXHFRPSUHHQGHRSUHoRGH
FRPSUDRVLPSRVWRVGHLPSRUWDomRHRXWURVWULEXWRV H[FHWRRVUHFXSHUiYHLVMXQWRDR
ILVFR EHPFRPRRVFXVWRVGHWUDQVSRUWHVHJXURPDQXVHLRHRXWURVGLUHWDPHQWH
DWULEXtYHLVjDTXLVLomRGHSURGXWRVDFDEDGRVPDWHULDLVHVHUYLoRV'HVFRQWRV
FRPHUFLDLVDEDWLPHQWRVHRXWURVLWHQVVHPHOKDQWHVGHYHPVHUGHGX]LGRVQD
GHWHUPLQDomRGRFXVWRGHDTXLVLomRHFXVWRGHWUDQVIRUPDomRTXHLQFOXHPRVFXVWRV
GLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRPDVXQLGDGHVSURGX]LGDVFRPRPmRGHREUDGLUHWD
DORFDomRVLVWHPiWLFDGHFXVWRVLQGLUHWRVGHSURGXomRIL[RVHYDULiYHLVTXHVHMDP
LQFRUULGRVSDUDWUDQVIRUPDURVPDWHULDLVHPSURGXWRVDFDEDGRV

2VFXVWRVGHSURGXomRIL[RVVmRDTXHOHVTXHSHUPDQHFHPUHODWLYDPHQWHFRQVWDQWHV
LQGHSHQGHQWHPHQWHGRYROXPHGHSURGXomRWDLVFRPRDGHSUHFLDomRHDPDQXWHQomR
GHHGLItFLRVHLQVWDODo}HVIDEULVPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRVHRVFXVWRVGH
DGPLQLVWUDomRGDIiEULFD

2VFXVWRVLQGLUHWRVGHSURGXomRYDULiYHLVVmRDTXHOHVTXHYDULDPGLUHWDPHQWHRX
TXDVHGLUHWDPHQWHFRPRYROXPHGHSURGXomRWDLVFRPRPDWHULDLVLQGLUHWRVHFHUWRV
WLSRVGHPmRGHREUDLQGLUHWD

$VSURYLV}HVSDUDHVWRTXHVGHEDL[DURWDWLYLGDGHRXREVROHWRVVmRFRQVWLWXtGDV
TXDQGRFRQVLGHUDGDVQHFHVViULDVSHOD$GPLQLVWUDomR
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 


 3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

 5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWD

$UHFHLWDpUHFRQKHFLGDQDH[WHQVmRHPTXHIRUSURYiYHOTXHEHQHItFLRVHFRQ{PLFRV
VHUmRJHUDGRVSDUDD&RPSDQKLDHTXDQGRSRVVDVHUPHQVXUDGDGHIRUPD
FRQILiYHO$UHFHLWDpPHQVXUDGDFRPEDVHQRYDORUMXVWRGDFRQWUDSUHVWDomR
UHFHELGDH[FOXLQGRGHVFRQWRVDEDWLPHQWRVHLPSRVWRVRXHQFDUJRVVREUHYHQGDV
$&RPSDQKLDDYDOLDDVWUDQVDo}HVGHUHFHLWDGHDFRUGRFRPRVFULWpULRVHVSHFtILFRV
SDUDGHWHUPLQDUVHHVWiDWXDQGRFRPRDJHQWHRXSULQFLSDOHDRILQDOFRQFOXLXTXH
HVWiDWXDQGRFRPRSULQFLSDOHPWRGRVRVVHXVFRQWUDWRVGHUHFHLWD2VFULWpULRV
HVSHFtILFRVDVHJXLUGHYHPWDPEpPVHUVDWLVIHLWRVDQWHVGHKDYHUUHFRQKHFLPHQWR
GHUHFHLWD

9HQGDGHSURGXWRV

$UHFHLWDRSHUDFLRQDOGDYHQGDGHEHQVQRFXUVRQRUPDOGDVDWLYLGDGHVpPHGLGD
SHORYDORUMXVWRGDFRQWUDSUHVWDomRUHFHELGDRXDUHFHEHU$UHFHLWDRSHUDFLRQDOp
UHFRQKHFLGDTXDQGR L RVULVFRVHEHQHItFLRVPDLVVLJQLILFDWLYRVLQHUHQWHVj
SURSULHGDGHGRVEHQVIRUDPWUDQVIHULGRVSDUDRFRPSUDGRU LL IRUSURYiYHOTXHRV
EHQHItFLRVHFRQ{PLFRVILQDQFHLURVIOXLUmRSDUDD&RPSDQKLD LLL RVFXVWRV
DVVRFLDGRVHDSRVVtYHOGHYROXomRGHPHUFDGRULDVSXGHUHPVHUHVWLPDGRVGH
PDQHLUDFRQILiYHO LY QmRKDMDHQYROYLPHQWRFRQWtQXRFRPRVEHQVYHQGLGRV Y R
YDORUGDUHFHLWDRSHUDFLRQDOSRVVDVHUPHQVXUDGRGHPDQHLUDFRQILiYHO&DVRVHMD
SURYiYHOTXHGHVFRQWRVVHUmRFRQFHGLGRVHRYDORUSRVVDVHUPHQVXUDGRGH
PDQHLUDFRQILiYHOHQWmRRGHVFRQWRpUHFRQKHFLGRFRPRXPDUHGXomRGDUHFHLWD
RSHUDFLRQDOFRQIRUPHDVYHQGDVVmRUHFRQKHFLGDV

3UHVWDomRGHVHUYLoRV

&ULDGDSDUDDWHQGHUjVGHPDQGDVGRVFOLHQWHVD$HULVSRVVXLXPDGLYLVmR
HVSHFLDOL]DGD $HULV6HUYLFH TXHVHXWLOL]DGRFRQKHFLPHQWRHLQIUDHVWUXWXUDQD
IDEULFDomRGHSiVSDUDRIHUHFHUDRPHUFDGRGH2 0GHDHURJHUDGRUHVXPVHUYLoR
GLIHUHQFLDGR

$&RPSDQKLDUHFRQKHFHDUHFHLWDFRPDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHPDQXWHQomRH
UHSDURHPSiVGHDHURJHUDGRUHVFRPEDVHQRHVWiJLRGHFRQFOXVmRGRVHUYLoRQD
GDWDGREDODQoR
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 



 3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

 7ULEXWRV

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHV

$WLYRVHSDVVLYRVWULEXWiULRVFRUUHQWHVGR~OWLPRH[HUFtFLRHGHDQRVDQWHULRUHVVmR
PHQVXUDGRVDRYDORUUHFXSHUiYHOHVSHUDGRRXDSDJDUSDUDDVDXWRULGDGHVILVFDLV
$VDOtTXRWDVHDVOHLVWULEXWiULDVXVDGDVSDUDFDOFXODURPRQWDQWHGRVWULEXWRVVmR
DTXHODVTXHHVWmRHPYLJRURXVXEVWDQFLDOPHQWHHPYLJRUQDGDWDGREDODQoR2V
WULEXWRVVREUHDUHQGDVmRUHFRQKHFLGRVQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRH[FHWRSDUD
RVFDVRVHPTXHHVWLYHUHPGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRVDLWHQVUHJLVWUDGRVGLUHWDPHQWH
QRSDWULP{QLROtTXLGRRXQDUHVHUYDGHDMXVWHVGHDYDOLDomRSDWULPRQLDO
UHFRQKHFLGRVOtTXLGRVGHVVHVHIHLWRVILVFDLV

$WULEXWDomRVREUHROXFURFRPSUHHQGHRLPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDO2
LPSRVWRGHUHQGDpFDOFXODGRVREUHROXFURWULEXWiYHOSHODDOtTXRWDGH
DFUHVFLGRGRDGLFLRQDOGHSDUDRVOXFURVTXHH[FHGHUHP5QRSHUtRGRGH
PHVHVHDFRQWULEXLomRVRFLDOpFDOFXODGDSHODDOtTXRWDGHVREUHROXFUR
WULEXWiYHO5HFRQKHFLGRVSHORUHJLPHGHFRPSHWrQFLDSRUWDQWRTXDQGRDSOLFiYHO
DVLQFOXV}HVDROXFURFRQWiELOGHGHVSHVDVWHPSRUDULDPHQWHQmRGHGXWtYHLVRX
H[FOXV}HVGHUHFHLWDVWHPSRUDULDPHQWHQmRWULEXWiYHLVSDUDDSXUDomRGROXFUR
WULEXWiYHOFRUUHQWHJHUDPFUpGLWRVRXGpELWRVWULEXWiULRVGLIHULGRV

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO–GLIHULGRV

7ULEXWRVGLIHULGRVDWLYRVVmRJHUDGRVVREUHROXFURUHFXSHUiYHOHPSHUtRGRIXWXUR
UHIHUHQWHDSUHMXt]RVILVFDLVHGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVGHGXWtYHLVQDGDWDGREDODQoR
HQWUHDVEDVHVILVFDLVGHDWLYRVHSDVVLYRVHVHXVYDORUHVFRQWiEHLV

7ULEXWRVGLIHULGRVSDVVLYRVVmRUHFRQKHFLGRVVREUHROXFURGHYLGRHPSHUtRGR
IXWXURUHIHUHQWHDVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVWULEXWiYHLVQDGDWDGREDODQoRHQWUHDV
EDVHVILVFDLVGHDWLYRVHSDVVLYRVHVHXVYDORUHVFRQWiEHLV

7ULEXWRVGLIHULGRVDWLYRVHSDVVLYRVVmRPHQVXUDGRVDRYDORUGDVDOtTXRWDVTXHVmR
HVSHUDGDVDVHUHPDSOLFDGDVQRDQRHPTXHRSDVVLYROLTXLGDGREDVHDGRQDVOHLV
WULEXWiULDVTXHIRUDPSURPXOJDGDVQDGDWDGREDODQoR

7ULEXWRVGLIHULGRVDWLYRVHSDVVLYRVVmRDSUHVHQWDGRVOtTXLGRVVHH[LVWHXPGLUHLWR
OHJDORXFRQWUDWXDOSDUDFRPSHQVDURDWLYRILVFDOFRQWUDRSDVVLYRILVFDO(RV
WULEXWRVGLIHULGRVVmRUHODFLRQDGRVjPHVPDHQWLGDGHWULEXWDGDHVXMHLWDjPHVPD
DXWRULGDGHWULEXWiULD
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 



 3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR



7ULEXWRV&RQWLQXDomR

7ULEXWRVVREUHFRPSUDV

&RPSUDVGHVSHVDVHDWLYRVVmRUHFRQKHFLGRVOtTXLGRVGRVWULEXWRVVREUHFRPSUDV
H[FHWR


x 4XDQGRRVWULEXWRVLQFRUULGRVQDFRPSUDGHEHQVRXVHUYLoRVQmRIRUUHFXSHUiYHO
MXQWRjVDXWRULGDGHVILVFDLVKLSyWHVHHPTXHRWULEXWRVREUHFRPSUDVp
UHFRQKHFLGRFRPRSDUWHGRFXVWRGHDTXLVLomRGRDWLYRRXGRLWHPGHGHVSHVD
FRQIRUPHRFDVR


7ULEXWRVVREUHYHQGDV

x 2YDORUOtTXLGRGRVWULEXWRVVREUHYHQGDVUHFXSHUiYHORXDSDJDUpLQFOXtGR
FRPRFRPSRQHQWHGRVYDORUHVDUHFXSHUDURXDSDJDUQREDODQoRSDWULPRQLDO

'HVFULomR
3,6
&2),16
,&06
,3,



$OtTXRWDV


,VHQWR



2LPSRVWR,&06VREUHDYHQGDGD3iDWUDYpVGR1&0WHPLVHQomRSHOR
&RQYrQLR&RQID]

2VWULEXWRV 3,6H&2),16 VmRDSUHVHQWDGRVFRPRGHGXo}HVGHYHQGDVQD
GHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRHRVFUpGLWRVGHFRUUHQWHVGDQmRFXPXODWLYLGDGHGR
3,6&2),16VmRGHGX]LGRVGRFXVWRGRVSURGXWRVYHQGLGRVQDGHPRQVWUDomRGR
UHVXOWDGR

2LPSRVWR,3,VREUHDYHQGDGD3iVWHPDOtTXRWDGHDFRUGRFRPVHX1&0
QDWDEHOD7,3,





464




$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 





3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

 6XEYHQo}HVHDVVLVWrQFLDVJRYHUQDPHQWDLV

6XEYHQo}HVJRYHUQDPHQWDLVVmRUHFRQKHFLGDVQRUHVXOWDGRTXDQGRKiVHJXUDQoD
UD]RiYHOGHTXHDVXEYHQomRVHUiUHFHELGDHTXHDVFRQGLo}HVHVWDEHOHFLGDVSDUDR
EHQHItFLRVHUmRFXPSULGDVSHOD&RPSDQKLD3RVWHULRUPHQWHVmRGHVWLQDGDVSDUD
UHVHUYDGHLQFHQWLYRVILVFDLVQRSDWULP{QLROtTXLGR

$&RPSDQKLDJR]DGHEHQHItFLRVILVFDOFRQFHGLGRVSHOD6XSHULQWHQGrQFLDGH
'HVHQYROYLPHQWRGR1RUGHVWH68'(1(GHUHGXomRGHGRLPSRVWRGHUHQGD
VREUHROXFURGDH[SORUDomRHGXUDQWHDXWLOL]DomRGRVEHQHItFLRVILFDD&RPSDQKLD
REULJDGDDFRQVWLWXLUUHVHUYDGHLQFHQWLYRILVFDOSHORPRQWDQWHHTXLYDOHQWHDRLPSRVWR
GHUHQGDQmRUHFROKLGR

 ,PRELOL]DGR

6mRDSUHVHQWDGRVDRFXVWROtTXLGRGHGHSUHFLDomRDFXPXODGDHRXSHUGDVDFXPXODGDV
SRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOVHIRURFDVR2UHIHULGRFXVWRLQFOXLRFXVWRGH
UHSRVLomRGHSDUWHGRLPRELOL]DGRHFXVWRVGHHPSUpVWLPRGHSURMHWRVGHFRQVWUXomRGH
ORQJRSUD]RTXDQGRRVFULWpULRVGHUHFRQKHFLPHQWRIRUHPVDWLVIHLWRV4XDQGRSDUWHV
VLJQLILFDWLYDVGRDWLYRLPRELOL]DGRVmRVXEVWLWXtGDVD&RPSDQKLDUHFRQKHFHHVVDV
SDUWHVFRPRDWLYRLQGLYLGXDOFRPYLGD~WLOHGHSUHFLDomRHVSHFtILFD'DPHVPDIRUPD
TXDQGRXPDLQVSHomRUHOHYDQWHIRUIHLWDRVHXFXVWRpUHFRQKHFLGRQRYDORUFRQWiELOGR
LPRELOL]DGRVHRVFULWpULRVGHUHFRQKHFLPHQWRIRUHPVDWLVIHLWRV7RGRVRVGHPDLV
FXVWRVGHUHSDURVHPDQXWHQomRVmRUHFRQKHFLGRVQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
TXDQGRLQFRUULGRV2YDORUSUHVHQWHGRFXVWRHVSHUDGRGDGHVDWLYDomRGRDWLYRDSyVD
VXDXWLOL]DomRpLQFOXtGRQRFXVWRGRFRUUHVSRQGHQWHDWLYRVHRVFULWpULRVGH
UHFRQKHFLPHQWRSDUDXPDSURYLVmRIRUHPVDWLVIHLWRV

$GHSUHFLDomRpFDOFXODGDGHIRUPDOLQHDUDRORQJRGDYLGD~WLOGRDWLYRDVWD[DVTXH
OHYDPHPFRQVLGHUDomRDYLGD~WLOHVWLPDGDGRVEHQVDVTXDLVHVWmRGHPRQVWUDGDVD
VHJXLU



0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
0yYHLV
+DUGZDUH
9HtFXORV
(GLILFDo}HVHEHQIHLWRULDV
,QVWDODo}HV
)HUUDPHQWDV



7D[DVDQXDLVGH
GHSUHFLDomR





D
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 





3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

 ,PRELOL]DGR&RQWLQXDomR

8PLWHPGHLPRELOL]DGRpEDL[DGRTXDQGRYHQGLGRRXTXDQGRQHQKXPEHQHItFLR
HFRQ{PLFRIXWXURIRUHVSHUDGRGRVHXXVRRXYHQGD(YHQWXDOJDQKRRXSHUGD
UHVXOWDQWHGDEDL[DGRDWLYR FDOFXODGRFRPRVHQGRDGLIHUHQoDHQWUHRYDORUOtTXLGR
GDYHQGDHRYDORUFRQWiELOGRDWLYR VmRLQFOXtGRVQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRQR
H[HUFtFLRHPTXHRDWLYRIRUEDL[DGR

2YDORUUHVLGXDOHYLGD~WLOGRVDWLYRVHRVPpWRGRVGHGHSUHFLDomRVmRUHYLVWRVQR
HQFHUUDPHQWRGHFDGDH[HUFtFLRHDMXVWDGRVGHIRUPDSURVSHFWLYDTXDQGRIRUR
FDVR

 3HUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVQmRILQDQFHLURV

$$GPLQLVWUDomRUHYLVDDQXDOPHQWHRYDORUFRQWiELOOtTXLGRGRVDWLYRVFRPRREMHWLYR
GHDYDOLDUHYHQWRVRXPXGDQoDVQDVFLUFXQVWkQFLDVHFRQ{PLFDVRSHUDFLRQDLVRX
WHFQROyJLFDVTXHSRVVDPLQGLFDUGHWHULRUDomRRXSHUGDGHVHXYDORUUHFXSHUiYHO
6HQGRWDLVHYLGrQFLDVLGHQWLILFDGDVHRYDORUFRQWiELOOtTXLGRH[FHGHURYDORU
UHFXSHUiYHOpFRQVWLWXtGDSURYLVmRSDUDGHVYDORUL]DomRDMXVWDQGRRYDORUFRQWiELO
OtTXLGRDRYDORUUHFXSHUiYHO

2YDORUUHFXSHUiYHOGHXPDWLYRRXGHGHWHUPLQDGDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[Dp
GHILQLGRFRPRVHQGRRPDLRUHQWUHRYDORUHPXVRHRYDORUOtTXLGRGHYHQGD

1DHVWLPDWLYDGRYDORUHPXVRGRDWLYRRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURVHVWLPDGRVVmR
GHVFRQWDGRVDRVHXYDORUSUHVHQWHXWLOL]DQGRXPDWD[DGHGHVFRQWRDQWHVGRV
LPSRVWRVTXHUHIOLWDRFXVWRPpGLRSRQGHUDGRGHFDSLWDOSDUDDLQG~VWULDHPTXH
RSHUDDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[D2YDORUOtTXLGRGHYHQGDpGHWHUPLQDGRVHPSUH
TXHSRVVtYHOFRPEDVHHPFRQWUDWRGHYHQGDILUPHHPXPDWUDQVDomRHPEDVHV
FRPXWDWLYDVHQWUHSDUWHVFRQKHFHGRUDVHLQWHUHVVDGDVDMXVWDGRSRUGHVSHVDV
DWULEXtYHLVjYHQGDGRDWLYRRXTXDQGRQmRKiFRQWUDWRGHYHQGDILUPHFRPEDVH
QRSUHoRGHPHUFDGRGHXPPHUFDGRDWLYRRXQRSUHoRGDWUDQVDomRPDLVUHFHQWH
FRPDWLYRVVHPHOKDQWHV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 





3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

 3URYLV}HV

3URYLV}HVVmRUHFRQKHFLGDVTXDQGRD&RPSDQKLDWHPXPDREULJDomRSUHVHQWH
OHJDORXQmRIRUPDOL]DGD HPFRQVHTXrQFLDGHXPHYHQWRSDVVDGRpSURYiYHOTXH
EHQHItFLRVHFRQ{PLFRVVHMDPUHTXHULGRVSDUDOLTXLGDUDREULJDomRHXPDHVWLPDWLYD
FRQILiYHOGRYDORUGDREULJDomRSRVVDVHUIHLWD4XDQGRD&RPSDQKLDHVSHUDTXHR
YDORUGHXPDSURYLVmRVHMDUHHPEROVDGRHPWRGRRXHPSDUWHSRUH[HPSORSRU
IRUoDGHXPFRQWUDWRGHVHJXURRUHHPEROVRpUHFRQKHFLGRFRPRXPDWLYR
VHSDUDGRPDVDSHQDVTXDQGRRUHHPEROVRIRUSUDWLFDPHQWHFHUWR

$GHVSHVDUHODWLYDDTXDOTXHUSURYLVmRpDSUHVHQWDGDQDGHPRQVWUDomRGR
UHVXOWDGROtTXLGDGHTXDOTXHUUHHPEROVR

 1RUPDVHPLWLGDVPDVDLQGDQmRYLJHQWHV

$VQRUPDVHLQWHUSUHWDo}HVHPLWLGDVPDVDLQGDQmRYLJHQWHVDWpDGDWDGHHPLVVmR
GDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDVmRGLYXOJDGDVDEDL[R$&RPSDQKLD
SUHWHQGHDGRWDUHVVDVQRUPDVVHIRURFDVRTXDQGRHODVHQWUDUHPHPYLJRU

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers (Receita de Contratos com Clientes)

$,)56H[LJHXPDHQWLGDGHDUHFRQKHFHURPRQWDQWHGDUHFHLWDUHIOHWLQGRD
FRQWUDSUHVWDomRTXHHODHVSHUDUHFHEHUHPWURFDGRFRQWUROHGHVVHVEHQVRXVHUYLoRV
$QRYDQRUPDYDLVXEVWLWXLUDPDLRUSDUWHGDRULHQWDomRGHWDOKDGDVREUHR
UHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDTXHH[LVWHDWXDOPHQWHQDV,)56HQRVSULQFtSLRVGH
contabilidade geralmente aceitos nos Estados Unidos da América (“U.S. GAAP”)
TXDQGRIRUDGRWDGD$QRYDQRUPDpDSOLFiYHODSDUWLUGHRXDSyVGHMDQHLURGH
$QRUPDSRGHUiVHUDGRWDGDGHIRUPDUHWURVSHFWLYDXWLOL]DQGRXPDDERUGDJHP
GHHIHLWRVFXPXODWLYRV$&RPSDQKLDHVWiDYDOLDQGRRVHIHLWRVTXHD,)56YDLWHU
QDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHQDVVXDVGLYXOJDo}HV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 



 3ULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR

 1RUPDVHPLWLGDVPDVDLQGDQmRYLJHQWHV&RQWLQXDomR

$GLFLRQDOPHQWHQmRVHHVSHUDTXHDVVHJXLQWHVQRYDVQRUPDVRXPRGLILFDo}HV
SRVVDPWHUXPLPSDFWRVLJQLILFDWLYRQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD

x Alterações à IFRS 10 e à IAS 28: Venda ou contribuição de ativos entre um
investidor e sua associada ou empreendimento controlado em conjunto (joint
venture);
x IFRS 2 Classificação e mensuração de transações com pagamentos baseados
em ações – Alterações à IFRS 2;
x IFRS 16 Operações de arrendamento mercantil;
x IFRS 17 Contratos de seguro;
x Transferências de Propriedade para Investimento – Alterações à IAS 40;
x Melhorias anuais do Ciclo 2015-2017 (emitido em dezembro de 2017):
x Aplicação da IFRS 9 Instrumentos Financeiros juntamente com a IFRS 4
Contratos de Seguro – Alterações à IFRS 4;
x Interpretação IFRIC 22 Transações em moeda estrangeira e adiantamento de
contraprestação; e
x Interpretação IFRIC 23 Incerteza sobre o tratamento dos tributos sobre a renda.

2&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLVDLQGDQmRHPLWLXSURQXQFLDPHQWRFRQWiELO
RXDOWHUDomRQRVSURQXQFLDPHQWRVYLJHQWHVFRUUHVSRQGHQWHVDWRGDVDVQRYDV,)56
3RUWDQWRDDGRomRDQWHFLSDGDGHVVDV,)56QmRpSHUPLWLGDSDUDHQWLGDGHVTXH
GLYXOJDPDVVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLV
DGRWDGDVQR%UDVLO





-XOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVFRQWiEHLVVLJQLILFDWLYDV

-XOJDPHQWRV

$SUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLDUHTXHUTXHD$GPLQLVWUDomR
IDoDMXOJDPHQWRVHHVWLPDWLYDVHDGRWHSUHPLVVDVTXHDIHWDPRVYDORUHVDSUHVHQWDGRVGH
UHFHLWDVGHVSHVDVDWLYRVHSDVVLYRVEHPFRPRDVGLYXOJDo}HVGHSDVVLYRV
FRQWLQJHQWHVQDGDWDEDVHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 





-XOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVFRQWiEHLVVLJQLILFDWLYDV
&RQWLQXDomR

-XOJDPHQWRV&RQWLQXDomR

1RSURFHVVRGHDSOLFDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLDD$GPLQLVWUDomRIH]RV
VHJXLQWHVMXOJDPHQWRVTXHWHPHIHLWRPDLVVLJQLILFDWLYRVREUHRVYDORUHVUHFRQKHFLGRVQDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV

(VWLPDWLYDVHSUHPLVVDV

$VSULQFLSDLVSUHPLVVDVUHODWLYDVDIRQWHVGHLQFHUWH]DQDVHVWLPDWLYDVIXWXUDVHRXWUDV
LPSRUWDQWHVIRQWHVGHLQFHUWH]DHPHVWLPDWLYDVQDGDWDGREDODQoRHQYROYHQGRULVFR
VLJQLILFDWLYRGHFDXVDUXPDMXVWHVLJQLILFDWLYRQRYDORUFRQWiELOGRVDWLYRVHSDVVLYRVQR
SUy[LPRH[HUFtFLRILQDQFHLURVmRGLVFXWLGDVDVHJXLU

Impostos

([LVWHPLQFHUWH]DVFRPUHODomRjLQWHUSUHWDomRGHUHJXODPHQWRVWULEXWiULRVFRPSOH[RVHDR
YDORUHpSRFDGHUHVXOWDGRVWULEXWiYHLVIXWXURV'DGRRDPSORDVSHFWRGHUHODFLRQDPHQWRV
GHQHJyFLRVLQWHUQDFLRQDLVEHPFRPRDQDWXUH]DGHORQJRSUD]RHDFRPSOH[LGDGHGRV
LQVWUXPHQWRVFRQWUDWXDLVH[LVWHQWHVGLIHUHQoDVHQWUHRVUHVXOWDGRVUHDLVHDVSUHPLVVDV
DGRWDGDVRXIXWXUDVPXGDQoDVQHVVDVSUHPLVVDVSRGHULDPH[LJLUDMXVWHVIXWXURVQDUHFHLWD
HGHVSHVDGHLPSRVWRVMiUHJLVWUDGD$&RPSDQKLDFRQVWLWXLSURYLV}HVFRPEDVHHP
HVWLPDWLYDVFDEtYHLVSDUDSRVVtYHLVFRQVHTXrQFLDVGHDXGLWRULDVSRUSDUWHGDVDXWRULGDGHV
ILVFDLVGDVUHVSHFWLYDVMXULVGLo}HVHPTXHRSHUD2YDORUGHVVDVSURYLV}HVEDVHLDVHHP
YiULRVIDWRUHVFRPRH[SHULrQFLDGHDXGLWRULDVILVFDLVDQWHULRUHVHLQWHUSUHWDo}HVGLYHUJHQWHV
GRVUHJXODPHQWRVWULEXWiULRVSHODHQWLGDGHWULEXWiYHOHSHODDXWRULGDGHILVFDOUHVSRQViYHO
(VVDVGLIHUHQoDVGHLQWHUSUHWDomRSRGHPVXUJLUQXPDDPSODYDULHGDGHGHDVVXQWRV
GHSHQGHQGRGDVFRQGLo}HVYLJHQWHVQRUHVSHFWLYRGRPLFtOLRGD&RPSDQKLD

Valor justo de instrumentos financeiros

4XDQGRRYDORUMXVWRGHDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVDSUHVHQWDGRVQREDODQoRSDWULPRQLDO
QmRSXGHUVHUREWLGRGHPHUFDGRDWLYRpGHWHUPLQDGRXWLOL]DQGRWpFQLFDVGHDYDOLDomR
LQFOXLQGRRPpWRGRGHIOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGR2VGDGRVSDUDHVVHVPpWRGRVVH
EDVHLDPQDTXHOHVSUDWLFDGRVQRPHUFDGRTXDQGRSRVVtYHOFRQWXGRTXDQGRLVVRQmRIRU
YLiYHOXPGHWHUPLQDGRQtYHOGHMXOJDPHQWRpUHTXHULGRSDUDHVWDEHOHFHURYDORUMXVWR2
MXOJDPHQWRLQFOXLFRQVLGHUDo}HVVREUHRVGDGRVXWLOL]DGRVFRPRSRUH[HPSORULVFRGH
OLTXLGH]ULVFRGHFUpGLWRHYRODWLOLGDGH0XGDQoDVQDVSUHPLVVDVVREUHHVVHVIDWRUHV
SRGHULDPDIHWDURYDORUMXVWRDSUHVHQWDGRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 



 -XOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVFRQWiEHLVVLJQLILFDWLYDV
&RQWLQXDomR

(VWLPDWLYDVHSUHPLVVDV&RQWLQXDomR

Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros

8PDSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOH[LVWHTXDQGRRYDORUFRQWiELOGHXPDWLYRRX
XQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[DH[FHGHRVHXYDORUUHFXSHUiYHORTXDOpRPDLRUHQWUHRYDORU
MXVWRPHQRVFXVWRVGHYHQGDHRYDORUHPXVR2FiOFXORGRYDORUMXVWRPHQRVFXVWRVGH
YHQGDVpEDVHDGRHPLQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLVGHWUDQVDo}HVGHYHQGDGHDWLYRVVLPLODUHVRX
SUHoRVGHPHUFDGRPHQRVFXVWRVDGLFLRQDLVSDUDGHVFDUWDURDWLYR2FiOFXORGRYDORUHPXVR
pEDVHDGRQRPRGHORGHIOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGR2VIOX[RVGHFDL[DGHULYDPGRRUoDPHQWR
SDUDRVSUy[LPRVFLQFRDQRVHQmRLQFOXHPDWLYLGDGHVGHUHRUJDQL]DomRFRPDVTXDLVD
(PSHVDDLQGDQmRWHQKDVHFRPSURPHWLGRRXLQYHVWLPHQWRVIXWXURVVLJQLILFDWLYRVTXH
PHOKRUDUmRDEDVHGHDWLYRVGDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[DREMHWRGHWHVWH2YDORU
UHFXSHUiYHOpVHQVtYHOjWD[DGHGHVFRQWRXWLOL]DGDQRPpWRGRGHIOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGR
EHPFRPRRVUHFHELPHQWRVGHFDL[DIXWXURVHVSHUDGRVHDWD[DGHFUHVFLPHQWRXWLOL]DGDSDUD
ILQVGHH[WUDSRODomR

Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas



$&RPSDQKLDUHFRQKHFHSURYLVmRSDUDFDXVDVFtYHLVHWUDEDOKLVWDV$DYDOLDomRGD
SUREDELOLGDGHGHSHUGDLQFOXLDDYDOLDomRGDVHYLGrQFLDVGLVSRQtYHLVDKLHUDUTXLDGDVOHLVDV
MXULVSUXGrQFLDVGLVSRQtYHLVDVGHFLV}HVPDLVUHFHQWHVQRVWULEXQDLVHVXDUHOHYkQFLDQR
RUGHQDPHQWRMXUtGLFREHPFRPRDDYDOLDomRGRVDGYRJDGRVH[WHUQRV$VSURYLV}HVVmR
UHYLVDGDVHDMXVWDGDVSDUDOHYDUHPFRQWDDOWHUDo}HVQDVFLUFXQVWkQFLDVWDLVFRPRSUD]RGH
SUHVFULomRDSOLFiYHOFRQFOXV}HVGHLQVSHo}HVILVFDLVRXH[SRVLo}HVDGLFLRQDLVLGHQWLILFDGDV
FRPEDVHHPQRYRVDVVXQWRVRXGHFLV}HVGHWULEXQDLV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 





&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D



&DL[D
%DQFRVFRQWDPRYLPHQWR
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV



















$VDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVUHIHUHPVHDLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHFXUWRSUD]RGHDOWD
OLTXLGH]FODVVLILFDGRVFRPRHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLVTXHVmRSURQWDPHQWHFRQYHUVtYHLV
HPXPPRQWDQWHFRQKHFLGRGHFDL[DHTXHHVWmRVXMHLWDVDXPLQVLJQLILFDQWHULVFRGH
PXGDQoDGHYDORU

(VVHVLQYHVWLPHQWRVILQDQFHLURVUHIHUHPVHVXEVWDQFLDOPHQWHD&HUWLILFDGRVGH'HSyVLWRV
%DQFiULRVUHPXQHUDGRVjWD[DPpGLDGHGR&', GR&',HP 





$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV



%DQFR6DIUD
&&%&KLQD&RQVW%DQN
%DQFR3LQH
%DQFRGR1RUGHVWH
%DQFR3DQ
%DQFR'D\FRYDO
%DQFR%RP6XFHVVR
%DQFR3DXOLVWD
%DQFR,WD~
%DQFR%%0
%DQFR$OID
%DQFRGR%UDVLO








































$VDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGRDWLYRFLUFXODQWHUHIHUHPVHDLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
FODVVLILFDGDVFRPRHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV(VVHVLQYHVWLPHQWRVILQDQFHLURVUHIHUHPVH
VXEVWDQFLDOPHQWHD&HUWLILFDGRVGH'HSyVLWRV%DQFiULRVUHPXQHUDGRVjWD[DPpGLDGH
GR&', GR&',HP 







471




$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 





&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV



9HQGDGHSiV
3UHVWDomRGHVHUYLoRV

















$VHJXLUGHPRQVWUDPRVDFRPSRVLomRGDFDUWHLUDGHFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVSRU
LGDGHGHYHQFLPHQWR





$YHQFHUHQWUHXPDGLDV
$YHQFHUHQWUHDGLDV
















$&RPSDQKLDQmRFRQVWLWXLXSURYLVmRSDUDFUpGLWRGHOLTXLGDomRGXYLGRVDSHORIDWRGH
WRGRRVDOGRDUHFHEHUWHUVLGRFRQVWLWXtGRHPHQmRKDYHUVDOGRVYHQFLGRVGH
FOLHQWHVQHPKLVWyULFRGHSHUGD





(VWRTXHV



0DWpULDSULPD
3URGXWRHPHODERUDomR
0DWHULDODX[LOLDU
3URGXWRDFDEDGR
0DWHULDOGH0DQXWHQomR
0DWHULDOGHVHJXUDQoD
2XWURV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 



 ,PSRVWRVDUHFXSHUDU



&2),16
,3, D 
3,6
,&06 D 
5(,17(*5$
2XWURVWULEXWRV


&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH




























D 2VFUpGLWRVGH,3,H,&06UHIHUHPVHEDVLFDPHQWHDFUpGLWRVRULJLQDGRVGRSDJDPHQWRGR,3,H,&06QD
DTXLVLomRGHPDWpULDSULPDSDUDDSURGXomR


$&RPSDQKLDUHVWLWXLXHPYLDFUHGLWREDQFiULRHPFRQWDFRUUHQWHRPRQWDQWHGH5PLOK}HVUHIHUHQWHD
FUpGLWRGRVLPSRVWRVGH,3,YDORUHVWHGHPDLRUUHOHYkQFLDGRVVHXVFUpGLWRVWULEXWiULRV




 2XWUDVFRQWDVDUHFHEHU



$GLDQWDPHQWRVDIRUQHFHGRUHV
3UrPLRVGHVHJXURV
$GLDQWDPHQWRVDIXQFLRQiULRV
2XWUDVFRQWDVDUHFHEHU
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 



 ,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVVRFLDLVGLIHULGRV

$&RPSDQKLDIXQGDPHQWDGDQDH[SHFWDWLYDGHJHUDomRGHOXFURVWULEXWiYHLVIXWXURV
GHWHUPLQDGDHPHVWXGRWpFQLFRDSURYDGRSHOD$GPLQLVWUDomRUHFRQKHFHXFUpGLWRV
WULEXWiULRVVREUHSUHMXt]RVILVFDLVHEDVHVQHJDWLYDVGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDOTXHQmRSRVVXHPSUD]RSUHVFULFLRQDO2LPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDO
GLIHULGRVDWLYRVHSDVVLYRVIRUDPFRQVWLWXtGRVFRQVLGHUDQGRDVDOtTXRWDVYLJHQWHVHWHPD
VHJXLQWHFRPSRVLomR


$WLYR3DVVLYRILVFDOGLIHULGR
,PSRVWRVGLIHULGRVVREUHSUHMXt]RVILVFDLV













D  &RQFLOLDomRGDVGHVSHVDVHUHFHLWDVGH,PSRVWRGH5HQGD ,5 H&RQWULEXLomR6RFLDO
&6 HGDDOtTXRWDHIHWLYDYLJHQWHVREUHHVVHVLPSRVWRV


/XFURFRQWiELODQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDO>$@
$OtTXRWDILVFDOFRPELQDGD>%@
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOSHODDOtTXRWDILVFDOFRPELQDGD
>$@ >%@ >&@

$GLo}HVSHUPDQHQWHV>(@
'HVSHVDVQmRGHGXWtYHLV
([FOXV}HVSHUPDQHQWHV>)@
,QFHQWLYRV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO FRUUHQWH HGLIHULGRQRUHVXOWDGRGR
SHUtRGRDSyVDGLo}HVH[FOXV}HV>&@ >(@>)@  >*@
$OtTXRWDHIHWLYD>*@>$@
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 



,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVVRFLDLVGLIHULGRV&RQWLQXDomR

$&RPSDQKLDHODERURXHVWXGRVGHSURMHo}HVGHIOX[RVGHFDL[DIXWXURHFRQVLGHUDPFRP
EDVHQDJHUDomRGHOXFURWULEXWiYHODHVWLPDWLYDGHUHFXSHUDomRGHFUpGLWRVQRVSUy[LPRV
GRLVDQRVRTXDOGHPRQVWUDPRVDEDL[R

$QR



















$VSUHPLVVDVXWLOL]DGDVQDVSURMHo}HVFRQVLGHUDPDH[LVWrQFLDGHFRQWUDWRVGHORQJRSUD]RMi
ILUPDGRVFRPFOLHQWHVRSODQRGHYHQGDVIXWXUDVGRVSURGXWRVGD&RPSDQKLDRVFXVWRVGH
PDWHULDLVGLUHWRVRXWUDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVHDSURMHomRGHYDULDomRGHVHXVSUHoRV

2LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRHVWmR
GHPRQVWUDGRVDVHJXLU





,PSRVWRGHUHQGDGLIHULGR
&RQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGR
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,PRELOL]DGR
0iTXLQDVH
HPDQGDPHQWR HTXLSDPHQWRV







 


 






 

 
 



0yYHLV



 
 



 




+DUGZDUH



 




 




7HUUHQRV













9HtFXORV








 




(GLILFDo}HVH
EHQIHLWRULDV



 




 



,QVWDODo}HV



 




 
 



$GLDQWDPHQWR
SDUDDTXLVLomR
)HUUDPHQWDV GHLPRELOL]DGR








 







 








7RWDO



 
 



 
 




$GHSUHFLDomRpFDOFXODGDGHIRUPDOLQHDUDRORQJRGDYLGD~WLOGRDWLYRHWD[DVTXHOHYDPHPFRQVLGHUDomRDYLGD~WLO
HVWLPDGDGRVEHQV

2DWLYRLPRELOL]DGRGD&RPSDQKLDDSyVDQiOLVHGHIRQWHVLQWHUQDVQmRDSUHVHQWRXTXDOTXHULQGtFLRGHSHUGDGHVYDORUL]DomR
RXGDQRItVLFRTXHSXGHVVHPFRPSURPHWHURVHXIOX[RGHFDL[DIXWXUR

$&RPSDQKLDQmRWHPQHQKXPEHPGDGRHPJDUDQWLDUHODFLRQDGRDHPSUpVWLPRV



(PGHGH]HPEURGH
$GLo}HV
'HSUHFLDomR
%DL[DV
7UDQVIHUrQFLDV
(PGHGH]HPEURGH
$GLo}HV
'HSUHFLDomR
%DL[DV
7UDQVIHUrQFLDV
(PGHGH]HPEURGH

$PRYLPHQWDomRGRVVDOGRVGRDWLYRLPRELOL]DGRHVWiGHPRQVWUDGDDVHJXLU

 ,PRELOL]DGR


1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 



$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$







$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 



 )RUQHFHGRUHV



1RSDtV
1RH[WHULRU















2VDOGRDSDJDUQRILQDOGRH[HUFtFLRGHUHIHUHVHSULQFLSDOPHQWHjFRPSUDGHPDWpULD
SULPDHPDWHULDLVDX[LOLDUHVDSURGXomR



 (PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV



%DQFRGR1RUGHVWH
%DQFRGR1RUGHVWH
%DQFR-30RUJDQ
%DQFR%1'(6
),1(3
%DQFR)LEUD
%DQFRGR%UDVLO
%DQFR%%0
),1(3
%DQFR%&*
%DQFR%2&
&&%&KLQD&RQVW%DQN
%DQFR3DQ
%DQFR6DIUD
%DQFR6DIUD
%DQFR%RP6XFHVVR
%DQFR'D\FRYDO
%DQFR3DXOLVWD
%DQFR3LQH


&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH

0RHGDRULJLQDO

5HDLV
5HDLV
'yODU
5HDLV
5HDLV
5HDLV
5HDLV
5HDLV
5HDLV
5HDLV
5HDLV
'yODU(XUR
5HDLV
5HDLV
'yODU(XUR
'yODU(XUR
5HDLV
5HDLV
'yODU(XUR





0RGDOLGDGH

)LQDQFLDPHQWR
),1,03
([WHULRU
)LQDQFLDPHQWR
)LQDQFLDPHQWR
*LUR
*LUR
*LUR
)LQDQFLDPHQWR
*LUR
*LUR
),1,03
*LUR
*LUR
),1,03
),1,03
*LUR
*LUR
),1,03





7D[DGHMXURV

DD 
DD9DULDomR
&', 
7-/3
DD
&',DD
&',DD
&',DD
DD
&',DD
&',DD
DD9DULDomR
&',DD
&',DD
DD9DULDomR
DD9DULDomR
&',DD
&',DD
DD9DULDomR

































































5HIHUHQWHjRSHUDomRILQDQFHLUDFRPswapFDPELDO
1mRFRQVLGHUDRE{QXVGHDGLPSOrQFLDGHGHDFRUGRFRPRUHJXODPHQWRGR)1( )XQGR&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWR
GR1RUGHVWH 
2SHUDo}HVGH),1,03IHFKDGDVFRPSURWHODomRFDPELDOVLPXOWDQHDPHQWH
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 



 (PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV&RQWLQXDomR


$VHJXLUGHPRQVWUDPRVDPRYLPHQWDomRGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVQRSHUtRGR


6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
&DSWDomRGHHPSUpVWLPRV
-XURVHYDULDomRFDPELDO
$PRUWL]DomRGHSULQFLSDO
$PRUWL]DomRGHMXURV
7UDQVIHUrQFLD
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH

&LUFXODQWH



 
 



1mR
FLUFXODQWH



 
 
 


7RWDO



 
 




$VHJXLUGHPRQVWUDPRVDVJDUDQWLDVGRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVYLJHQWHV


7LSRGHJDUDQWLD
&HVVmRILGXFLiULDGHFRWDVGRIXQGRGHLQYHVWLPHQWR
$YDOSHVVRDItVLFD
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV
&DUWDILDQoD



















$VHJXLUGHPRQVWUDPRVRFURQRJUDPDGHGHVHPEROVRVILQDQFHLURV






HPGLDQWH
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 



 3DWULP{QLROtTXLGR

&DSLWDOVRFLDOHUHVHUYDGHFDSLWDO

(PGHGH]HPEURGHRFDSLWDOVRFLDOHUDGH5 5HPGH
GH]HPEURGH HHVWDYDFRPSRVWRGDVHJXLQWHIRUPD HPXQLGDGHV 





21$o}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDV
31'Ações preferenciais nominativa classe “D”



1RPHGRDFLRQLVWD
%UXQR/ROOL
&iVVLR&DQFHODH3HQQD
'DQLHO+HQULTXHGD&RVWD0HOOR
9LWRUGH$UD~MR6DQWRV
$OH[DQGUH)XQDUL1HJUmR
$OH[DQGUH6DUQHV1HJUmR
%UXQR9LOHOD&XQKD
/XL]+HQULTXH7KRQRQ
0DUFLR-RVp0DU]ROD
7RWDO






4XDQWLGDGHGH$o}HV
21
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







31'











7RWDO











&7












$VDo}HVVmRFODVVLILFDGDVGDVHJXLQWHPDQHLUD

21$o}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDV
31$$o}HVSUHIHUHQFLDLVQRPLQDWLYDFODVVH“A”
31%$o}HVSUHIHUHQFLDLVQRPLQDWLYDFODVVH“B”
31&$o}HVSUHIHUHQFLDLVQRPLQDWLYDFODVVH“C”H
31'$o}HVSUHIHUHQFLDLVQRPLQDWLYDFODVVH“D”

$VDo}HVVmRLQGLYLVtYHLVHPUHODomRj&RPSDQKLDHFDGDDomRRUGLQiULDRXSUHIHUHQFLDO
FRQIHUHDRVHXWLWXODURGLUHLWRDXPYRWRQDVGHOLEHUDo}HVVRFLDLV

$&RPSDQKLDSRGHUiDWpROLPLWHPi[LPRSHUPLWLGRHPOHLHPLWLUDo}HVSUHIHUHQFLDLVFRP
RXVHPGLUHLWRDYRWRHPXPDRXPDLVFODVVHVPHVPRTXHPDLVIDYRUHFLGDVGRTXHDV
DQWHULRUPHQWHH[LVWHQWHVIL[DQGROKHVDVUHVSHFWLYDVSUHIHUrQFLDVHYDQWDJHQV

$HPLVVmRGHDo}HVSUHIHUHQFLDLVFRPRXVHPGLUHLWRGHYRWRRXRDXPHQWRGHFODVVHV
H[LVWHQWHVVHPJXDUGDUSURSRUomRFRPDVGHPDLVHVSpFLHVHFODVVHVQmRHQVHMDUmRDRV
DFLRQLVWDVGLVVLGHQWHVRGLUHLWRGHUHWLUDGDDTXHVHUHIHUHRDUWLJRGD/HLQ
FRQIRUPHDOWHUDGD
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 



 3DWULP{QLROtTXLGR&RQWLQXDomR

&DSLWDOVRFLDOHUHVHUYDGHFDSLWDO&RQWLQXDomR

$VDo}HVSUHIHUHQFLDLVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDFRQIHULUmRDRVVHXVWLWXODUHVRV
VHJXLQWHVGLUHLWRV

L  As ações preferenciais nominativas de classe “D”, sem valor nominal, conversíveis
HPDo}HVRUGLQiULDVHUHVJDWiYHLVFRQIHULUmRDRVVHXVWLWXODUHVSULRULGDGHSULQFLSDO
QDGLVWULEXLomRGRVGLYLGHQGRVFRPUHODomRjVDo}HVSUHIHUHQFLDLVQRPLQDWLYDVGH
classes “A” e “B” e às ações ordinárias nominativas de emissão da Companhia, e em
igualdade de condições com as ações preferenciais nominativas de classe “C”GH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDHGLYLGHQGRVIL[RVHFXPXODWLYRVGHYLGRVHFDOFXODGRVVREUH
RSUHoRGHVXDHPLVVmRGHILQLGRVSHORHTXLYDOHQWHD FHPSRUFHQWR GR
Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”), adicionado de 5,5% (cinco vírgula cinco
SRUFento) ao ano. As ações preferenciais nominativas de classe “D” serão
UHVJDWiYHLVSHOD&RPSDQKLDDTXDOTXHUWHPSRPHGLDQWHUHTXHULPHQWRSHOR
DFLRQLVWDGHWHQWRUGHWDLVDo}HVSHORYDORUGHVXEVFULomRGHWDLVDo}HV
FRQMXQWDPHQWHFRPHYHQWXDLVGLYLGHQGRVIL[RVHFXPXODWLYRVGHYLGRVHDLQGDQmR
pagos. Ademais, as ações preferenciais classe “D” serão conversíveis em ações
RUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDOGD&RPSDQKLDRQ~PHURGHDo}HV
RUGLQiULDVDVHUHPHPLWLGDVHPUD]mRGDFRQYHUVmRVHUiFDOFXODGRFRQVLGHUDQGRVH
(i) o preço de emissão das ações preferenciais classe “D” e qualquer dividendo fixo e
FXPXODWLYRGHYLGRDWpDGDWDGHFRQYHUVmRFDOFXODGRpro rata dieH LL RYDORU
SDWULPRQLDOGDVDo}HVGD&RPSDQKLDDSXUDGDVFRQIRUPHEDODQoRSDWULPRQLDO
OHYDQWDGRFRPSHORPHQRV WULQWD GLDVGHDQWHFHGrQFLDGDFRQYHUVmR



 5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD



5HFHLWDEUXWD
9HQGDGHSURGXWRV
3UHVWDomRGHVHUYLoRV


'HGXo}HV
,PSRVWRVVREUHDVYHQGDV D 
'HYROXo}HVHDEDWLPHQWRV
,PSRVWRVVREUHVHUYLoRV


5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD









 
 
 
 











 

 
 




D  $WULEXWDomRVREUHYHQGDVHVWiVHQGRGHPRQVWUDGDQRLWHPGDVSROtWLFDVFRQWiEHLV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 



 &XVWRVGRVSURGXWRVYHQGLGRV



&XVWRGHPDWHULDLV
0mRGHREUD
'HSUHFLDomR
8WLOLGDGHV
6HUYLoRVSUHVWDGRV
$OXJXpLVGHPiTXLQDV
2XWURV













































 'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV



'HVSHVDFRPSHVVRDO
6HUYLoRVSUHVWDGRV
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
'HVSHVDVFRPYLDJHP
$OXJXpLV
8WLOLGDGHV
2XWUDVGHVSHVDV













































 5HVXOWDGRILQDQFHLUR





'HVSHVDVILQDQFHLUDV
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
-XURVVREUHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
2XWURV


5HFHLWDVILQDQFHLUDV
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
5HQGLPHQWRGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
2XWURV


5HVXOWDGRILQDQFHLUR
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 



 ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVREMHWLYRVHSROtWLFDVSDUDJHVWmRGHULVFR
ILQDQFHLUR

$&RPSDQKLDDSUHVHQWDH[SRVLomRDRVVHJXLQWHVULVFRVDGYLQGRVGRXVRGHLQVWUXPHQWRV
ILQDQFHLURV

x5LVFRGHFUpGLWR
x5LVFRGHOLTXLGH]H
x5LVFRFDPELDOHWD[DGHMXURV

(VVDQRWDDSUHVHQWDLQIRUPDo}HVVREUHDH[SRVLomRDFDGDXPGRVULVFRV
VXSUDPHQFLRQDGRVHRVREMHWLYRVGD&RPSDQKLD

$VHJXLUGHPRQVWUDPRVDFODVVLILFDomRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVSRUFDWHJRULD


(PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
2XWUDVFRQWDVDUHFHEHU
,QYHVWLPHQWRVPDQWLGRVDWpRYHQFLPHQWR
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV
3DVVLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVSHORFXVWRDPRUWL]DGR
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV


























0HQVXUDomRGRYDORUMXVWR

2&3&,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURVHYLGHQFLDomRHVWDEHOHFHXPDKLHUDUTXLDGHWUrV
QtYHLVSDUDRYDORUMXVWR

x1tYHOSUHoRVFRWDGRV QmRDMXVWDGRV HPPHUFDGRVDWLYRVSDUDDWLYRVHSDVVLYRVLGrQWLFRV
x1tYHOinputsH[FHWRSUHoRVFRWDGRVLQFOXtGRVQR1tYHOTXHVmRREVHUYiYHLVSDUDR
DWLYRRXSDVVLYRGLUHWDPHQWH SUHoRV RXLQGLUHWDPHQWH GHULYDGRVGHSUHoRV 
x1tYHOSUHPLVVDVSDUDRDWLYRRXSDVVLYRTXHQmRVmREDVHDGDVHPGDGRV
REVHUYiYHLVGHPHUFDGR LQSXWVQmRREVHUYiYHLV 

2SURFHVVRGHPHQVXUDomRGRYDORUMXVWRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDHVWi
FODVVLILFDGRFRPR1tYHOHHPGHGH]HPEURGHHD&RPSDQKLDQmR
LGHQWLILFRXGLIHUHQoDVVLJQLILFDWLYDVHQWUHRVYDORUHVGHPHUFDGRGRVLQVWUXPHQWRV
ILQDQFHLURVHRVYDORUHVDSUHVHQWDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 



 ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVREMHWLYRVHSROtWLFDVSDUDJHVWmRGHULVFR
ILQDQFHLUR&RQWLQXDomR




5LVFRVGHFUpGLWR

'HFRUUHGDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDVRIUHUSHUGDVGHFRUUHQWHVGHLQDGLPSOrQFLDGH
VXDVFRQWUDSDUWHV3DUDPLWLJDUHVVHVULVFRVD&RPSDQKLDDGRWDFRPRSUiWLFDDDQiOLVH
GDVVLWXDo}HVILQDQFHLUDHSDWULPRQLDOGHVXDVFRQWUDSDUWHVDVVLPFRPRDGHILQLomRGH
OLPLWHVGHFUpGLWRHDFRPSDQKDPHQWRSHUPDQHQWHGRVVDOGRVDUHFHEHUFRPFDGDFOLHQWH

5LVFRVGHOLTXLGH]

$VSULQFLSDLVIRQWHVGHUHFXUVRVILQDQFHLURVXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDVmRDGYLQGDVGH
HPSUpVWLPRVWRPDGRVFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVFRPYHQFLPHQWRGHORQJRSUD]RH
UHDOL]DomRGDYHQGDGHVHXVSURGXWRV

$VSULQFLSDLVQHFHVVLGDGHVGHUHFXUVRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDDGYrPGDQHFHVVLGDGH
GRSDJDPHQWRGHPDWpULDSULPDSDUDSURGXomRGDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVGHVSHVDV
FRPVDOiULRVHRXWURVGHVHPEROVRVRSHUDFLRQDLV

2FURQRJUDPDGHSDJDPHQWRGDVSDUFHODVGHORQJRSUD]RGRVHPSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRVHVWiDSUHVHQWDGRQDQRWDH[SOLFDWLYDQ

5LVFRFDPELDO

2VUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDHVWmRVXVFHWtYHLVDYDULDo}HVVLJQLILFDWLYDVHPIXQomRGRV
HIHLWRVGDYRODWLOLGDGHGDWD[DGHFkPELRVREUHRVSDVVLYRVDWUHODGRVDPRHGDV
HVWUDQJHLUDVSULQFLSDOPHQWHGRGyODUQRUWHDPHULFDQRGHFRUUHQWHVGRVHPSUpVWLPRV
WRPDGRVQRVH[HUFtFLRVGHH

$&RPSDQKLDDYDOLDDFRQWUDWDomRGHRSHUDo}HVhedgeRXswapSDUDPLWLJDUHVVHV
ULVFRV$$GPLQLVWUDomRRSWRXQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHSHOD
FRQWUDWDomRGHswapFDPELDOHNDF’s com o objetivo de eliminar integralmente o efeito da
YDULDomRFDPELDOVREUHDGtYLGDGH86FRPR%DQFR-30RUJDQ6$

7DOLQVWUXPHQWRDYDORUGHPHUFDGRHPGHGH]HPEURGHp5 5HP
GHGH]HPEURGH HWHPYHQFLPHQWRQDPHVPDGDWDGRVUHIHULGRVILQDQFLDPHQWRV
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$HULV,QG~VWULDH&RPpUFLRGH(TXLSDPHQWRVSDUD*HUDomRGH(QHUJLD6$

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 



 ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVREMHWLYRVHSROtWLFDVSDUDJHVWmRGHULVFR
ILQDQFHLUR&RQWLQXDomR

$VHJXLUGHPRQVWUDPRVDH[SRVLomRFDPELDOGD&RPSDQKLD



6DOGRVLQGH[DGRVHPGyODUHV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
)RUQHFHGRUHVQRH[WHULRU
&RQWUDWRVGHswap
3RVLomROtTXLGD
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$&RPSDQKLDDYDOLRXDVHQVLELOLGDGHGHVXDH[SRVLomRjYDULDomRFDPELDOHQmRGHWHFWRX
HIHLWRVPDWHULDLVTXHUHTXHLUDPGLYXOJDomR

5LVFRVGDWD[DGHMXURV

$&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDSULQFLSDOPHQWHjVYDULDo}HVQDVWD[DVGHMXURV&',QDV
DSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHQRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV(PGHGH]HPEURGH
HRVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVWHPRVVHJXLQWHVYDORUHV


7D[DYDULiYHO–&',
$WLYRVILQDQFHLURV
3DVVLYRVILQDQFHLURV





 
 




 
 




 3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV




'HDFRUGRFRPRVDVVHVVRUHVMXUtGLFRVGD&RPSDQKLDQmRIRUDPLGHQWLILFDGDV
FRQWLQJrQFLDVILVFDLVWULEXWiULDVWUDEDOKLVWDVHRXWURVSDVVtYHLVGHSURYLVLRQDPHQWRDWp
GHGH]HPEURGH
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1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV&RQWLQXDomR
GHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 

 &REHUWXUDGHVHJXURV
$&RPSDQKLDSRVVXLSURJUDPDGHJHUHQFLDPHQWRFRPRREMHWLYRGHGHOLPLWDURVULVFRV
EXVFDQGRQRPHUFDGRFREHUWXUDVFRPSDWtYHLVFRPRVHXSRUWHHVXDVRSHUDo}HVDWUDYpV
GDFRQWUDWDomRGHVHJXURV$VFREHUWXUDVIRUDPFRQWUDWDGDVSRUPRQWDQWHVFRQVLGHUDGRV
VXILFLHQWHVSHOD$GPLQLVWUDomRSDUDFREULUHYHQWXDLVVLQLVWURVFRQVLGHUDQGRDQDWXUH]DGD
VXDDWLYLGDGHRVULVFRVHQYROYLGRVHPVXDVRSHUDo}HVHDRULHQWDomRGHVHXV
FRQVXOWRUHVGHVHJXURV
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDSRVVXtDDVVHJXLQWHVSULQFLSDLVDSyOLFHVGH
VHJXURFRPWHUFHLURV
6HJXURV
(PSUHVDULDO
5HVSRQVDELOLGDGHFLYLO

&REHUWXUD



2HVFRSRGRWUDEDOKRGHQRVVRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVQmRLQFOXLHPLVVmRGHRSLQLmR
VREUHDVXILFLrQFLDGDFREHUWXUDDTXDOIRLGHWHUPLQDGDSHOD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD

&RPSRVLomRGD'LUHWRULD

3DWUtFLD4XHLUR]3UDGR
'LUHWRUDGH5+

$OH[DQGUH6DUQHV1HJUmR
3UHVLGHQWH
%UXQR9LOHOD&XQKD
'LUHWRU&RPHUFLDO
&iVVLR&DQFHODH3HQQD
'LUHWRUGH2SHUDo}HV

0DUFLR-RVp0DU]ROD
'LUHWRU$GPLQLVWUDWLYR)LQDQFHLUR
9LWRUGH$UD~MR6DQWRV
'LUHWRUGH2SHUDo}HV

%UXQR/ROOL
'LUHWRUGH3ODQHMDPHQWR
0DUFRV(LGL+DWRUL
'LUHWRUGH4XDOLGDGH

'DQLHO+HQULTXHGD&RVWD0HOOR
'LUHWRU,QGXVWULDO
6DQGUD.DUOD5RGULJXHV&RXWLQKR
&RQWDGRUD&5&&(2
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1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Alexandre Sarnes Negrão

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Bruno Lolli

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/relações Com Investidores
Não aplicável, considerando que as declarações do Diretor Presidente e do Diretor de
Relações com Investidores já foram inseridas acima.
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61.366.936/0017-92
07/06/2018
auditoria sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2018 e 2017, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board.
A remuneração dos auditores independentes paga no exercício social de 2018 foi de - R$ 128.000,00, referente apenas aos
serviços de auditoria independente, não havendo quaisquer outros serviços prestados.
Mesmo a Companhia sendo uma sociedade anônima de capital fechado no período em referência, ela decidiu realizar a troca
da empresa de auditoria independente para adequação às melhores práticas de governança corporativa, tendo em vista que a
Ernst & Young Auditores Independentes S/S já prestava serviços de auditoria há 5 anos e a Companhia não tinha um comitê
de auditoria estatutário instalado.
N/A

CPF/CNPJ

Data Início

Descrição do serviço contratado

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Justificativa da substituição

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

Francisco Silva Pimentel

07/06/2018

300.827.733-00
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Rua Padre Carapuceiro, 858, Torre Cícero Dias, 8º andar, Boa Viagem, Recife, PE, Brasil, CEP
51020-280, Telefone (81) 32014800, e-mail: francisco.s.pimentel@br.ey.com

Endereço

Ernst & Young Auditores Independentes S/S

Nome/Razão social

CPF

Nacional

Tipo auditor

DATA_INICIO_ATUACAO

471-5

Código CVM

Nome responsável técnico

SIM

Versão : 1

Possui auditor?
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61.562.112/0001-20
24/05/2019
(i) auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas aos exercícios sociais findos
em 31 de dezembro de 2019, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas
internacionais de contabilidade – International Financial Reporting Standards (IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB);
(ii) revisão das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas, contidas no Formulário de Informações
Trimestrais - ITR referentes aos períodos findos em 31 de março e 30 de junho de 2020 elaboradas de acordo com o
Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) - "Demonstração Intermediária" e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB); e
(iii) relativos à procedimentos pré-acordados em conexão com a oferta pública de valores mobiliários da Companhia.
A remuneração dos auditores independentes paga no último exercício social foi de - R$ 193.000,00, referente apenas aos
serviços de auditoria independente, não havendo quaisquer outros serviços prestados.
N/A
N/A

CPF/CNPJ

Data Início

Descrição do serviço contratado

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Justificativa da substituição

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

Vinicius Ferreira Britto Rego

24/05/2019

929.336.105-15
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Rua Padre Carapuceiro, 910 -21º, TR Acácio Gil Borsoi, Boa Viagem, Recife, PE, Brasil, CEP
51020-280, Telefone (81) 981479264, e-mail: vinicius.rego@pwc.com

Endereço

Ernst & Young Auditores Independentes S/S

Nome/Razão social

CPF

Nacional

Tipo auditor

DATA_INICIO_ATUACAO

287-9

Código CVM

Nome responsável técnico

SIM

Versão : 1

Possui auditor?
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2.3 - Outras Informações Relevantes
O Conselho de Administração da Companhia tem conhecimento e aprova todos os serviços de
auditoria e demais serviços a serem prestados pelos auditores independentes. A contratação de
eventual serviço não relacionado à auditoria externa está alinhada de modo a assegurar que os demais
serviços prestados pelos auditores independentes não gerem conflito de interesse, perda de
independência ou objetividade para os serviços de auditoria externa das demonstrações financeiras.
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609.670.554
0,190000
0,070000
0,07

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

Resultado Básico por Ação

Resultado Diluído por Ação

41.126.000,00

Resultado Líquido

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

91.562.000,00

752.955.000,00

1.322.073.000,00

114.544.000,00

Últ. Inf. Contábil (30/06/2020)

Resultado Bruto

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

Ativo Total

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

Formulário de Referência - 2020 - AERIS ENERGY

0,15

0,150000

0,290000

609.670.554

88.742.000,00

148.127.000,00

834.259.000,00

802.128.000,00

174.210.000,00

Exercício social (31/12/2019)

0,19

0,190000

0,210000

609.670.554

116.650.000,00

161.926.000,00

647.206.000,00

527.445.000,00

129.839.000,00

Exercício social (31/12/2018)
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0,07

0,070000

0,160000

639.883.700

47.129.000,00

108.495.000,00

682.899.000,00

515.796.000,00

101.727.000,00

Exercício social (31/12/2017)
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3.2 - Medições Não Contábeis
a.

o valor das medições não contábeis

A Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. (“Companhia”)
divulgou nos últimos três exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e
nos períodos de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e 2019 as seguintes medições não contábeis:
EBITDA, o EBITDA antes dos incentivos fiscais, a Margem EBITDA antes dos incentivos fiscais e
a Dívida Líquida.
O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) (sigla em inglês para LAJIDA
– Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, Depreciação e Amortização) é uma medida não contábil elaborada pela Companhia, em
consonância com a Instrução CVM n° 527, de 4 de outubro de 2012, conforme alterada (“Instrução
CVM 527”), conciliada com suas demonstrações financeiras. O EBITDA é o resultado líquido do
período/exercício, acrescido dos impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos, do
resultado financeiro e das depreciações e amortizações e funciona como um indicador de
desempenho econômico geral, sendo uma medida gerencial que permite a comparação da Companhia
com outras empresas do setor. Nos termos do artigo 3º, inciso I, da Instrução CVM 527, a
Companhia lembra que esta medida não possuí significado padrão e pode não ser comparável a
medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias.
O EBITDA antes dos incentivos fiscais refere-se ao EBITDA considerando a despesa total de
Imposto de Renda e Contribuição Social antes da aplicação do benefício fiscal concedido pela
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, referente a uma redução de 75%
do imposto de renda sobre o lucro, com efeito direto no caixa da Companhia.
O EBITDA e o EBITDA antes dos incentivos fiscais não são medidas reconhecidas pelas práticas
contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro
– International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board
(IASB), não representam o fluxo de caixa operacional para os períodos apresentados e não devem
ser considerados como substitutos ou como alternativas ao lucro líquido, ou como indicadores de
desempenho operacional, como substitutos ao fluxo de caixa, como medidas de liquidez ou como
base para a distribuição de dividendos.
Ademais, uma vez que o EBITDA e o EBITDA antes dos incentivos fiscais não consideram certos
custos intrínsecos aos nossos negócios, que poderiam, por sua vez, afetar significativamente os nossos
lucros, tais como resultado financeiro, imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos,
depreciação e amortização, dispêndios de capital e outros encargos correspondentes, o EBITDA e o
EBITDA antes dos incentivos fiscais apresentam limitações que afetam o seu uso como indicadores
da nossa rentabilidade.
Margem EBITDA antes dos incentivos fiscais é o resultado da divisão do EBITDA antes dos
incentivos fiscais pela receita líquida.
A Dívida Líquida é uma medição não contábil utilizada pela Companhia como medida de
desempenho financeiro, liquidez e é útil na avaliação do grau de endividamento em relação à sua
posição corrente de caixa e a sua capacidade de geração de caixa operacional. Essa medição não
possui significado padrão e outras empresas podem calcular Dívida Líquida de maneira diferente da
utilizada pela Companhia.
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3.2 - Medições Não Contábeis
b.
conciliações entre os valores divulgados e os valores das
demonstrações financeiras auditadas
A tabela abaixo apresenta a conciliação da medição não contábil apresentada acima, no item (a), com
as respectivas linhas contábeis que as compõem:
Período de
seis meses
findo
em
(30/06/2020)

Período de seis
meses findo
em
(30/06/2019)

Exercício
social
encerrado em
(31/12/2019)

Exercício
social
encerrado
em
(31/12/2018)

Exercício
social
encerrado
em
(31/12/2017)

Lucro Líquido do
41.126
período /exercício

20.370

88.742

116.650

47.129

(+)
Financeiro

28.413

15.418

31.709

28.317

31.747

10.412

6.597

12.838

12.236

10.118

8.495

33.948

39.172

15.048

50.880

167.237

196.375

104.042

(4.722)

(19.005)

(22.965)

(8.748)

46.158

148.232

173.410

95.294

15,3%

20,0%

30,3%

15,2%

Resultado

(+) Depreciação
amortização

e

(+) Imposto de renda e
contribuição
social
correntes e diferidos, 15.844
antes do incentivo fiscal
EBITDA antes do
Incentivo Fiscal
95.795
(-) Imposto de Renda Incentivo
Fiscal
(8.700)
SUDENE¹
EBITDA

87.095

Margem
EBITDA
antes do incentivo 12,7%
Fiscal

¹ O benefício fiscal concedido pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, referente a uma
redução de 75% do imposto de renda sobre o lucro, com efeito direto no caixa da Companhia.

A tabela abaixo apresenta a conciliação da Dívida Líquida apresentada acima, no item (a), com as
respectivas linhas contábeis que as compõem:
(Em milhares de reais)

Período
findo em
30 de
junho de
2020

Exercício
findo em 31
de
dezembro
de 2019

504

Exercício
encerrado em
31 de
dezembro de
2018

Exercício
encerrado em
31 de dezembro
de 2017
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3.2 - Medições Não Contábeis
Empréstimos e
financiamentos
(circulantes e não
circulantes)

825.937

376.477

306.914

280.641

Caixa e equivalentes de
caixa

(155.188)

(65.702)

(68.781)

(32.092)

Ativos Financeiros(2)

(14.263)

(13.097)

(32.618)

(43.122)

Instrumentos financeiros
derivativos

(31.860)

(1.093)

(1.345)

(729)

Dívida líquida (¹)

624.626

296.585

204.170

204.698

(1) Dívida Líquida é a somatória de empréstimos e financiamentos circulantes e não circulantes, menos caixa e equivalentes de caixa,
aplicações financeiras circulante (ativos financeiros para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e exercício findo em 31 de
dezembro de 2019) e instrumentos financeiros derivativos.
(2) Ativos financeiros para o período findo em 30 de junho de 2020 e exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Aplicações financeiras
para os períodos encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

c.
motivo da escolha de tal medição como mais apropriada para a
correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações
EBITDA
A Companhia entende que o EBITDA é a medição apropriada para a correta compreensão dos
resultados das operações da Companhia, posto que no seu cálculo não são incluídas despesas de
depreciação, amortização, despesas de imposto de renda e contribuição social e resultados
financeiros. Sendo assim, não é afetado por flutuações nas taxas de juros (sejam elas aplicáveis à
dívida ou à remuneração do caixa aplicado), alterações de cargas tributárias de imposto de renda e
contribuição social, alterações na forma de contabilização de incentivos governamentais, bem como
pelos níveis de depreciação e amortização do seu ativo imobilizado.
EBITDA antes dos incentivos fiscais
A Companhia entende que o EBITDA antes dos incentivos fiscais é a medida mais apropriada para
a correta compreensão de sua condição financeira e do resultado de suas operações, pois mostra as
atividades ligadas ao seu objeto social, sendo usado internamente para avaliar o desempenho
econômico-financeiro da Companhia. Ademais, acredita-se que o EBITDA antes dos incentivos
fiscais oferece aos investidores uma melhor compreensão de sua capacidade de gerar caixa líquido
proveniente de suas operações e, portanto, demonstra sua capacidade de cumprir com suas
obrigações, bem como obter financiamentos para seus investimentos e capital de giro. Esse efeito
não gera impacto na geração de caixa bruto operacional.
Margem EBITDA antes dos incentivos fiscais
A Companhia entende que a medição da Margem EBITDA antes dos incentivos fiscais é útil na
avaliação da lucratividade e eficiência da Companhia.
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3.2 - Medições Não Contábeis

Dívida Líquida
A Dívida Líquida é uma medição de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecida
em BRGAAP e IFRS, e não possui significado padrão. Outras empresas podem calcular Dívida
Líquida de maneira diferente da utilizada pela Companhia. A Companhia entende que a medição da
Dívida Líquida é útil na avaliação do grau de endividamento em relação à sua posição corrente de
caixa e a sua capacidade de geração de caixa operacional.
Para cálculo da Dívida Líquida, a Companhia considera a Dívida Bruta que consiste na consolidação
dos Empréstimos e Financiamentos circulantes e não circulantes, subtraídos do saldo de caixa e
equivalentes de caixa, aplicações financeiras circulantes (ativos financeiros para o período de seis
meses findo em 30 de junho de 2020 e exercício findo em 31 de dezembro de 2019) e instrumentos
financeiros derivativos não circulantes.
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3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras
Foram verificados os seguintes eventos subsequentes às informações contábeis intermediária relativas
ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2020:
Expansão de planta fabril
A Companhia adquiriu, em julho de 2020, um terreno e algumas estruturas de galpões para expansão
da fabricação de pás eólicas. O referido ativo possui características semelhantes ao da Companhia,
por atender anteriormente o mesmo segmento e está localizado no complexo industrial do Pecém.
Novo contrato de venda
Em julho de 2020, foi assinado um novo contrato com a WEG S.A., uma das maiores fabricantes de
produtos elétricos do mundo. Em seu segundo contrato, a WEG contará com pás da nova geração
de 72m com potência nominal de 4.2MW por turbina.
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados
Segue descrição da política de destinação dos resultados adotada pela Companhia nos três últimos
exercícios sociais:
Período
a. Regras sobre
retenção de lucros

a.i. Valores das
Retenções de Lucros

2019
2018
2017
Nos termos do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia vigente à
época, 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social, após a
dedução dos prejuízos acumulados, se houver, era destinado para a
Reserva Legal, que não excederia a 20% do capital social.
R$ 44.371 mil
R$ 58.325 mil
R$ 35.346 mil
–
Reserva
Legal
R$1.404 mil
Reserva de Lucro – R$
23.961 mil
Res. Inc Fiscal – R$
19.006 mil

a.ii. Percentuais em
relação aos lucros
totais declarados
b. Regras sobre
distribuição de
dividendos

c. Periodicidade das
distribuições de
dividendos

d. Eventuais
restrições à
distribuição de
dividendos
impostas por
legislação ou
regulamentação
especial aplicável à
Companhia, assim
como contratos,
decisões judiciais,

50%

Reserva de Capital –
R$ 8.160 mil
–
Reserva
Legal
R$5.833 mil
Reserva de Lucro – R$
21.367 mil
Res. Inc Fiscal – R$
22.965 mil
50%

Reserva de Lucro – R$
26.598 mil
Res. Inc Fiscal – R$
8.748 mil

75%

Nos termos do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, o lucro
líquido apurado em cada exercício social, após a dedução dos prejuízos
acumulados, se houver, seria destinado da seguinte forma: (i) seriam
distribuídos aos acionistas detentores de ações ordinárias nominativas em
cada exercício como dividendo mínimo obrigatório, na proporção de suas
respectivas participações detidas no capital social da Companhia, 1% dos
lucros líquidos da Companhia; e (ii) o saldo remanescente do lucro líquido
da Companhia seria alocado conforme for decidido pelos acionistas em
Assembleia Geral.
A Companhia tem declarado dividendos anuais apurados em 31 de
dezembro de cada ano.
De acordo com o artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, a Diretoria
podia levantar balanços trimestrais, ou em períodos menores, e declarar
dividendos intermediários ou intercalares a conta de reserva de lucros ou
lucros acumulados, ou pagar juros sobre capital próprio, respeitando as
regras e limites impostos pela legislação aplicável.
Não aplicável.
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados
administrativas ou
arbitrais
e. Se a Companhia
possui uma política
de destinação de
resultados
formalmente
aprovada,
informando órgão
responsável pela
aprovação, data da
aprovação e, caso o
emissor divulgue a
política, locais na
rede mundial de
computadores onde
o documento pode
ser consultado

Não há.
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8.160.599,42
22.964.859,79

Ordinária

Ordinária

5.832.480,47

21.366.865,02

58.324.804,70

Montante

Ordinária

13/02/2020

13/02/2020

13/02/2020

13/02/2020

Pagamento dividendo

02/03/2019

02/03/2019

02/03/2019

02/03/2019

02/03/2019

Pagamento dividendo

02/03/2019

58.325.000,00

58.325.000,00

90,000000

50,000000

110.817.000,00

Exercício social 31/12/2018

Ordinária

19.005.763,95

23.961.155,02

44.371.115,94

Montante

13/02/2020

44.371.000,00

44.371.000,00

51,000000

50,000000

87.338.000,00

Exercício social 31/12/2019

Ordinária

30/06/2020

30/06/2020

Pagamento dividendo

30/06/2020

8.701.000,00

32.425.000,00

36,000000

100,000000

41.126.000,00

1.404.196,96

8.700.628,64

32.424.762,27

Montante

Últ. Inf. Contábil

Ordinária

Ordinária

Outros

Ordinária

Dividendo Obrigatório

Lucro líquido retido

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Dividendo distribuído total

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

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

Lucro líquido ajustado

(Reais)

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
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23.887.462,07

11.458.983,77

11.782.148,62

Montante

PÁGINA: 16 de 327

05/03/2018

05/03/2018

05/03/2018

Pagamento dividendo

05/03/2018

35.346.000,00

11.783.000,00

46,000000

25,000000

47.129.000,00

Exercício social 31/12/2017
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas
No exercício social de 2017, a Companhia declarou R$ 8.748 mil para a conta de reservas de
incentivos fiscais e R$ 26.598 mil para conta de reservas de lucros a realizar.
No exercício social de 2018, a Companhia declarou R$22.965 mil para a conta de reservas de
incentivos fiscais, R$ 8.160 mil para a conta de reserva de capital, R$ 5.833 mil para a conta de reserva
legal e R$ 21.367 mil para a conta de reserva de lucros a realizar.
No exercício social de 2019, a Companhia declarou R$ 19.006 milhões para a conta de reserva de
incentivos fiscais, R$ 1.404 mil para a conta de reserva legal e R$ 23.961 mil para a conta de reserva
de lucros a realizar.
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Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
1.207.529.000,00
627.918.000,00
0,00

0,00

Exercício Social

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

3.7 - Nível de Endividamento

Formulário de Referência - 2020 - AERIS ENERGY

Outros índices

Outros índices

Índice de Endividamento

Índice de Endividamento

Tipo de índice

1,77000000

2,95000000

3,60000000

10,54000000
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Dívida Líquida/ EBITDA antes do Incentivo Fiscal (últimos
12 meses). A Companhia entende que este índice
representa a medida mais apropriada para a correta
compreensão de sua condição financeira e do resultado de
suas operações, pois mostra as atividades ligadas ao seu
objeto social, sendo utilizado internamente para avaliar o
desempenho econômico-financeiro da Companhia.

Dívida Líquida/ EBITDA antes do Incentivo Fiscal (últimos
12 meses). A Companhia entende que este índice
representa a medida mais apropriada para a correta
compreensão de sua condição financeira e do resultado de
suas operações, pois mostra as atividades ligadas ao seu
objeto social, sendo utilizado internamente para avaliar o
desempenho econômico-financeiro da Companhia.

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Versão : 1
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Garantia Real

Garantia Real

Quirografárias

Outras garantias ou privilégio

Outras garantias ou privilégio

Empréstimo

Financiamento

Empréstimo

Financiamento

Empréstimo

Sem Garantia

Sem Garantia

Outras garantias ou
privilégios

449.159.000,00

218.382.000,00

3.501.287,00

139.712.964,00

66.407.749,00

21.155.000,00

Inferior a um ano

292.608.233,00

70.824.814,00

15.741.554,00

29.354.097,00

113.222.768,00

63.465.000,00

54.623.734,00

0,00

0,00

0,00

54.623.734,00

0,00

Um a três anos Três a cinco anos

29.546.000,00

0,00

0,00

0,00

29.546.000,00

0,00

Superior a cinco anos

825.936.967,00

289.206.814,00

19.242.841,00

169.067.061,00

263.800.251,00

84.620.000,00

Total

Versão : 1

Garantia Real

Garantia Real

Outras garantias ou privilégio

Outras garantias ou privilégio

Empréstimo

Financiamento

Financiamento

Empréstimo

Sem Garantia

Sem Garantia

Outras garantias ou
privilégios

184.650.000,00

113.000.855,00

6.471.401,00

34.457.744,00

30.720.000,00

Inferior a um ano

133.342.648,00

11.005.179,00

15.741.555,00

45.045.914,00

61.550.000,00

50.005.520,00

0,00

0,00

50.005.520,00

0,00

Um a três anos Três a cinco anos

8.478.832,00

0,00

0,00

8.478.832,00

0,00

Superior a cinco anos

376.477.000,00

124.006.034,00

22.212.956,00

137.988.010,00

92.270.000,00

Total
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As informações constantes deste item referem-se às informações contábeis intermediárias consolidadas da Companhia e compreendem o saldo de seus empréstimos e financiamentos na posição de 31 de dezembro
de 2020. O saldo foi distribuído considerando os montantes a vencer para cada período indicado. A segregação considerou o montante dos empréstimos e financiamentos e classificado conforme garantia de cada
operação.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Exercício social (31/12/2019)

As informações constantes deste item referem-se às informações contábeis intermediárias consolidadas da Companhia e compreendem o saldo de seus empréstimos e financiamentos na posição de 30 de junho de
2020. O saldo foi distribuído considerando os montantes a vencer para cada período indicado. A segregação considerou o montante dos empréstimos e financiamentos e classificado conforme garantia de cada
operação.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Últ. Inf. Contábil (30/06/2020)

3.8 - Obrigações
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3.9 - Outras Informações Relevantes
Observação sobre o item 3.1
A Companhia esclarece que para o preenchimento das informações referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017, foram utilizadas as informações indicadas nas demonstrações
financeiras individuais da Companhia no quadro 3.1, tendo em vista que a Aeris Service LLC EUA
só foi adquirida em 2018. Para os demais períodos, a Companhia considerou o resultado consolidado
indicado em suas demonstrações financeiras.
Impactos na Companhia e suas controladas e medidas tomadas – COVID-19
A administração da Companhia entende que se a duração da curva de contágio da pandemia
decorrente da COVID-19 se prolongar no tempo haverá uma continuada desaceleração da economia
brasileira, e, nesse sentido, a Companhia pode ser procurada por seus clientes para
redimensionamento dos contratos existentes, o que poderá impactar negativamente o resultado
esperado da Companhia, com possível aumento de inadimplência, e a possibilidade de ter seus ativos
imobilizados ociosos e sem a devida liquidez, reflexos que poderão também impactar nossas
demonstrações financeiras.
A administração da Companhia pode também afirmar não haver a possibilidade destes impactos
serem mensurados de forma segura até a emissão de novas informações contábeis intermediárias,
bem como, seus reflexos e eventuais prejuízos, uma vez que não há nenhum indício de
descontinuidade, tampouco diminuição significativa no curso normal dos negócios da Companhia
até a presente data, e nas expectativas avaliadas junto aos clientes e fornecedores, quanto a
renegociação de contratos, e quaisquer outras mudanças que venham a incorrer em perdas de clientes,
redução significativa de receitas dos negócios da Companhia, nem tampouco, qualquer falha no
cumprimento de pagamento dos acordos já firmados.
Para fins de reforço de caixa da Companhia, foram realizadas captações e renovações de capital de
giro com instituições financeiras no valor agregado de R$ 305 milhões, buscando atender o
enfrentamento de qualquer demanda que possa ocorrer e não prevista, bem como estar preparada
para as oportunidades de mercado que possam vir a ocorrer.
Desde o início da pandemia, a administração da Companhia está atuando em diversas frentes e se
reunindo periodicamente para tomar as decisões necessárias visando principalmente cuidar da saúde
de todos nossos colaboradores. As decisões tomadas são reavaliadas constantemente, de acordo com
o desenrolar dos fatos, determinações e orientações das autoridades competentes.
A administração da Companhia ressalta ainda que o perfil dos serviços prestados pela Companhia e
sua controlada e de suas unidades de negócio tem se demonstrado aderente a situação atual e de apoio
às remediações a sociedade, em que promovem a Companhia em serviços essenciais de contenção de
risco e desinfecção de ambientes comerciais, industriais e administrativos.
Novos financiamentos relevantes
Desde 30 de junho de 2020, a Companhia contratou os seguintes financiamentos: (a) Cédula de
Crédito Bancário emitida em favor do Banco BTG Pactual S.A em 11 de agosto de 2020, no valor de
R$ 150.000.000,00; (b) Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do Banco Santander (Brasil)
S.A. em 30 de julho de 2020 no valor de R$ 100.000.000,00; (c) Cédula de Crédito Bancário emitida
em favor do Banco Votorantim S.A em 31 de julho de 2020 no valor de R$ 50.000.000,00; (d) Cédula
de Crédito Bancário emitida em favor do Banco Plural S.A. Banco Múltiplo em 28 de julho de 2020
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3.9 - Outras Informações Relevantes
no valor de R$ 7.525.000,00; e (e) Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do Banco Pine S.A.
em 7 de julho de 2020 no valor de R$ 5.000.000,00.
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

O investimento nos valores mobiliários de nossa emissão envolve a exposição a determinados riscos.
Cabe aos investidores atuais e potenciais analisar detalhadamente as informações contidas nesse
Formulário de Referência, os riscos mencionados abaixo e as demonstrações financeiras da
Companhia e respectivas notas explicativas. Os negócios, reputação, situação financeira, reputacional,
resultados operacionais, fluxo de caixa e/ou liquidez poderão ser adversamente afetados por
quaisquer dos riscos listados abaixo. O preço de mercado das ações de nossa emissão poderá flutuar
em razão de qualquer desses e/ou de outros fatores de risco e, caso essa flutuação seja negativa,
nossos potenciais investidores poderão perder parte ou até mesmo a totalidade de seu investimento.
Nesta seção, quando nós afirmamos que um risco, incerteza ou problema poderá, poderia ou terá um
efeito adverso ou negativo sobre nós, ou expressões similares, significa que tal risco, incerteza ou
problema poderia ou poderá afetar adversa ou negativamente nossos negócios, nossa condição
financeira, reputacional, nossos resultados operacionais, nosso fluxo de caixa, nossa liquidez, nossos
negócios, nosso futuro e o de nossas subsidiárias e o preço de mercado de nossas ações, bem como
o preço de outros valores mobiliários que venham a ser emitidos por nós. Expressões similares
incluídas nesta seção “4.1. Fatores de Risco” devem ser compreendidas nesse contexto. Além disso,
os riscos descritos abaixo são aqueles que, na data-base deste Formulário de Referência, acreditamos
poder afetar substancial e/ou adversamente nossos negócios, reputação, condição financeira e/ou
resultados operacionais, influenciando desse modo, eventuais decisões de investimento a nós
relacionadas.
Além dos “Fatores de Risco” descritos nesta seção, outras situações e ocorrências também poderão
nos afetar adversamente, incluindo fatores de riscos internos não identificados ou não considerados
relevantes pela Administração.
a) À Companhia

Nossa receita está concentrada em poucos clientes. A não renovação de contratos de longo
prazo ou a falha de algum dos clientes em cumprirem seus compromissos contratuais podem
afetar significativamente, de forma negativa, nossos resultados operacionais e nossa
condição financeira.
O mercado no qual atuamos tem como característica a concentração de um número pequeno de
clientes, todos fabricantes de aerogeradores, que invariavelmente possuem alta relevância no
faturamento das companhias geradoras de energia renovável decorrente de fontes eólicas para os
quais tais clientes prestam serviços e realizam fornecimentos de aerogeradores. Isso ocorre também
conosco. Nosso cliente mais representativo, a Vestas, representou 69,5% de nossa receita líquida no
período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020 e 49,1% no período de seis meses encerrado
em 30 de junho de 2019. Em seguida, Nordex Acciona Windpower e GE Renewable Energy
representaram, respectivamente, 20,5% e 9,7% de nossa receita líquida no período de seis meses
encerrado em 30 de junho de 2020 e 18,4% e 30,5% de nossa receita líquida no período de seis meses
encerrado em 30 de junho de 2019.
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Se algum de nossos clientes for incapaz de cumprir suas obrigações previstas em contrato, total ou
parcialmente, especialmente aquelas obrigações relacionadas ao pagamento tempestivo de valores a
nós devidos e à colocação de novas ordens de compra nos volumes mínimos definidos em contrato,
poderemos ter nossos resultados operacionais e nossa condição financeira afetados de forma
relevante e negativa. Para mais informações, veja a Seção 7.4 deste Formulário de Referência.

Temos nossas atividades concentradas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CE),
o que nos expõe a riscos que, se concretizados, deverão impactar nossa situação operacional
e nossas condições financeiras de forma adversa e relevante.
Atualmente temos duas unidades fabris, ambas localizadas no Complexo Industrial e Portuário
Pecém, no Estado do Ceará. Riscos aos quais está sujeito esse complexo industrial, tais como, riscos
de desastres naturais, acidentes de grandes proporções, greves ou paralisações, imposição de
restrições de acesso decorrentes de lockdown, perdas ou danos a bens e equipamentos, perda de
licenças essenciais a nossas atividades ou mesmo doenças infecto contagiosas, inclusive pandemias,
como o atual surto do coronavírus (COVID-19), podem levar a uma interrupção ou significativa
redução de nossas operações, afetando adversamente e de forma relevante nossa capacidade de
produzir, auferir receitas e, consequentemente, obter resultados financeiros satisfatórios.

Nossos produtos podem não atingir as especificações de qualidade estabelecidas pelo
cliente, podemos não ser capazes de identificar e corrigir estas não conformidades e as pás
podem apresentar falhas durante a operação do aerogerador, expondo a empresa a elevados
custos com garantia e afetando a reputação da empresa.
Nossos produtos podem chegar aos parques eólicos com falhas originadas em diversas etapas de
nosso processo produtivo ou decorrentes de acidentes ocorridos durante os procedimentos de
transporte até sua destinação final, caso a responsabilidade por tal serviço de transporte seja alocado
à Companhia. Dentre essas falhas destacamos:
x

utilização de matérias-primas não conformes por falha no sistema de inspeção de
recebimento de materiais ou outra falha similar;

x

erros operacionais não identificados e não corrigidos durante o processo de produção; e/ou

x

danos causados durante o transporte, armazenagem e movimentação dos produtos
acabados, inclusive quando realizados por nossos clientes.

Nossos contratos de fornecimento contêm cláusulas de garantias de funcionamento dos produtos
por nós fornecidos e, eventual falha ou defeito decorrentes dos riscos acima mencionados, podem
levar à execução das garantias contratuais por nossos clientes, acarretando custos para a Companhia.
No período findo em 30 de junho de 2020, reconhecemos gastos na execução de serviços para corrigir
falhas em produtos apresentadas durante o período de garantia que representaram 0,03% de nossa
receita líquida, o que equivale a R$ 222 mil. Nos anos de 2019 e 2018, tais gastos representaram,
respectivamente, 0,24% e 0,15% de nossa receita líquida, o que equivale a R$ 2.005 mil e R$ 990 mil.
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Falhas ou defeitos em nossos produtos, pela razão que seja, acarretando ou não em recalls, podem
resultar em gastos com garantia em volumes significativos, que podem, inclusive, não ser
integralmente cobertos pelas apólices de seguro vigentes. Caso isso ocorra, poderemos não conseguir
contratar seguros para nossos produtos no futuro (ou poderemos só conseguir contratar tais seguros
em condições mais onerosas), poderemos ter nossa reputação abalada e poderemos ter que
desembolsar valores adicionais relevantes. Qualquer desses fatores poderão afetar adversamente e de
forma relevante nossos resultados financeiros e operacionais.

Nossos contratos estão sujeitos a diversas penalidades (liquidated damages) caso sejamos
incapazes de cumprir nossas obrigações lá estabelecidas, resultando, além da aplicação de
penalidades pecuniárias, na possibilidade de término antecipado ou declaração de
vencimento antecipado do contrato pela respectiva contraparte, impactando
significativamente e de forma adversa nossos resultados operacionais e situação financeira.
Nossos contratos estão sujeitos a diversas penalidades (liquidated damages) caso sejamos incapazes de
cumprir nossas obrigações lá estabelecidas. Isso pode acarretar a aplicação de multas e possibilidade
de rescisão antecipada do contrato por parte do cliente. Assim, podemos ser compelidos a fazer
pagamentos a nossos clientes como consequência de falhas no cumprimento de cláusulas contratuais,
em especial sobre o prazo de entrega dos produtos, seja por atrasos na construção de prédios,
instalação de máquinas e equipamentos, incapacidade de atingir a cadência de produção prevista em
contrato, ou atraso para atingir volume estabilizado de produção, ou mesmo podemos ter o contrato
encerrado antecipadamente por descumprimento de obrigações.
Além disso, alguns de nossos contratos financeiros estabelecem obrigações de fazer e não-fazer por
parte da Companhia e de seus acionistas, cujo descumprimento pode levar ao vencimento antecipado
das dívidas por eles representadas. Na hipótese de a Companhia estar inadimplente nos termos de
qualquer um de seus contratos de financiamento, os saldos devedores nos termos desses contratos
(incluindo principal, juros e quaisquer multas) poderão ser antecipados e acionar disposições sobre
inadimplemento cruzado ou vencimento antecipado cruzado (cross-default e cross-acceleration), que
poderão consumir um valor significativo do caixa da Companhia. Para mais informações acerca dos
contratos financeiros da Companhia, veja a Seção 10.1.f deste Formulário de Referência.
Caso qualquer das situações aqui previstas ocorra, poderemos ter nossa reputação, nossos resultados
operacionais e nossa situação financeira afetados substancial e negativamente. Para mais informações,
veja a seção 10 deste Formulário de Referência.

Podemos ser incapazes de produzir nosso produto em quantidade suficiente ou nos prazos
acordados com nossos clientes. Podemos não ser capazes de cumprir nossos cronogramas
de investimentos e de aumento de capacidade produtiva, o que pode também atrasar o
fornecimento de nossos produtos a nossos clientes. Isso pode comprometer nossa estratégia
de crescimento e acarretar um efeito adverso relevante sobre nossa situação financeira e
resultados operacionais.
Temos um processo produtivo influenciado e dependente de diferentes fatores externos sobre os
quais não temos influência. Nossas cadeias de suprimentos, nacional ou internacional, podem sofrer
atrasos nos fornecimentos de matérias primas, sendo que algumas delas não possuem similar nacional
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e são produzidas em poucos países estrangeiros, dificultando sua obtenção, seja por questões mais
diretamente vinculadas à importação, como a volatilidade cambial, seja por questões de estoque
insuficiente. Inclusive, no ano de 2019, tivemos experiências com restrições no fornecimento de
determinada matéria prima por desequilíbrio na oferta desses materiais vindos do Equador. Também
tivemos iminente risco de parada de nossa produção causada por uma manutenção de duração maior
que a prevista em uma fábrica de um de nossos fornecedores, fazendo com que nossos estoques
ficassem em níveis inferiores aos níveis definidos como estoque de segurança.
Além disso, podemos experimentar a falta de mão de obra qualificada (inclusive por questões de
saúde laboral derivada de doenças em larga escala e pandemias) e sofrer impactos derivados de
mudanças relacionadas à logística, questões regulatórias, aduaneiras e fiscais e o funcionamento
apropriado de nossas unidades fabris por conta de paradas prolongadas de produção, inclusive
decorrentes de quebra de máquinas com alto tempo de reparo, falhas no abastecimento de água,
energia elétrica e combustíveis, recebimento de matérias-primas que não cumprem os requisitos de
qualidade, principalmente em matérias com ciclos logísticos longos.
Caso ocorram atrasos decorrentes desses fatores, podemos não conseguir cumprir os prazos
contratados perante nossos clientes e/ou atender a demanda previamente acordada, resultando em
provável aplicação de penalidades como o pagamento de multas, cancelamentos e possível perda de
participação de mercado.
O disposto acima, caso ocorra, deverá comprometer nossa estratégia de crescimento e acarretar um
efeito adverso relevante sobre nossa situação financeira e resultados operacionais.

As Informações Financeiras Preliminares referentes ao período findo em 30 de setembro de
2020 e apresentadas no item 10.9 deste Formulário de Referência são preliminares,
incompletas, não auditadas ou revisadas e estão sujeitas a alterações.
As Informações Financeiras Preliminares, conforme descritas no item 10.9 deste Formulário de
Referência, referentes ao período findo em 30 de setembro de 2020 são preliminares, incompletas,
não auditadas ou revisadas e estão sujeitas a alterações antes da sua divulgação. Tais informações
refletem um cálculo preliminar da administração da Companhia e estão sujeitas à finalização de
nossos livros e registros contábeis (que ainda não foi realizada) e não devem ser consideradas como
substituição para as informações financeiras trimestrais completas e revisadas por um auditor
independente referente ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020.
Essas Informações Financeiras Preliminares foram elaboradas e são de exclusiva responsabilidade da
administração da Companhia. A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes não auditou,
revisou, compilou ou executou quaisquer procedimentos previamente acordados com relação a estas
informações financeiras preliminares. Consequentemente, a PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes não expressou uma opinião ou qualquer outra forma de asseguração a respeito de tais
informações.
Nesse sentido, os investidores e o público em geral, ao analisarem o item 10.9 deste Formulário de
Referência, não devem confiar e basear sua decisão de investimento nas Informações Financeiras
Preliminares referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, bem como as
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expectativas de crescimentos comparados ao período findo em 30 de junho de 2020, pois elas não
são garantia de desempenho ou resultados futuros, e devem considerar que os resultados reais e
completos podem ser diferentes dos apresentados no presente Formulário de Referência.

A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da
disseminação do coronavírus (COVID-19), a percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual
tal pandemia impactará os negócios da Companhia depende de desenvolvimentos futuros,
que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar em efeitos adversos relevantes
nos nossos negócios, nossa condição financeira, nosso resultado das operações e nossos
fluxos de caixa e, finalmente, a nossa capacidade de continuar operando os nossos negócios.
Em dezembro de 2019, o novo coronavírus (COVID-19) começou a se espalhar pelo mundo. A
Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, o estado de pandemia em
razão da disseminação global do coronavírus (COVID-19). Tal disseminação criou incertezas
macroeconômicas, volatilidade e perturbações significativas em escala mundial. Em resposta a tal
disseminação, a partir de março de 2020, autoridades em todo o mundo implementaram políticas
destinadas a impedir ou retardar a propagação da doença, tais como fechamentos temporários de um
grande número de escritórios corporativos, lojas de varejo, instalações e fábricas, a restrição à
circulação de bens e pessoas, assim como o isolamento social. Essas políticas influenciaram o
comportamento da Companhia e da população brasileira em geral, resultando na acentuada queda ou
até mesmo na paralisação das atividades de empresas de diversos setores.
A disseminação da COVID-19 nos levou a modificar nossas práticas de negócios (incluindo viagens
de funcionários, locais de trabalho dos funcionários e cancelamento de participação física em
reuniões, eventos e conferências), e podemos tomar outras ações adicionais, conforme exigido pelas
autoridades governamentais ou que consideramos do melhor interesse de nossos funcionários,
clientes e parceiros de negócios. Não há certeza de que essas medidas serão suficientes para atenuar
os riscos apresentados pela pandemia do vírus ou, de outra forma, serão satisfatórias para as
autoridades governamentais.
Além disso, como consequência da desaceleração econômica no Brasil, podemos ser procurados por
nossos clientes para renegociação dos contratos existentes, o que poderá impactar negativamente o
nosso resultado esperado, com possível aumento de inadimplência, e a possibilidade de ter nossos
ativos imobilizados ociosos e sem a devida liquidez. Dessa forma, não há como prevermos o impacto
que a pandemia da COVID-19 terá sobre nossos clientes, fornecedores e outros parceiros de
negócios e cada uma de suas condições financeiras. No entanto, qualquer efeito material sobre essas
partes poderá nos impactar negativamente.
Adicionalmente, a pandemia da COVID-19 pode causar interrupções materiais nos nossos negócios
e operações no futuro como resultado de, entre outros fatos, quarentenas, ataques cibernéticos,
absenteísmo de trabalhadores como resultado de doença ou outros fatores como medidas de
distanciamento social e outras viagens, ou outras restrições. Se uma porcentagem significativa de
nossa força de trabalho for incapaz de trabalhar, inclusive por causa de doenças ou viagens ou
restrições governamentais relacionadas à pandemia, nossas operações poderão ser afetadas
negativamente. Um período prolongado de acordos de trabalho remoto também pode aumentar os
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riscos operacionais, incluindo, entre outros, riscos de segurança cibernética, o que pode prejudicar
nossa capacidade de gerenciar nossos negócios.
Por razões semelhantes, a pandemia da COVID-19 pode afetar adversamente nossos fornecedores,
incluindo fornecedores de equipamentos de proteção individual para nossos funcionários e
contratados. Dependendo da extensão e duração de todos os efeitos descritos acima em nossos
negócios e operações e nos negócios e operações de nossos fornecedores, nossos custos podem
aumentar, incluindo nossos custos para tratar da saúde e segurança do nosso pessoal e nossa
capacidade de obter certos suprimentos ou serviços podem ser restringidos.
Também podemos enfrentar dificuldades para obtenção de novos financiamentos junto a instituições
financeiras, renegociação de contratos existentes ou eventuais outras restrições de caixa, o que pode
comprometer, dificultar e/ou impossibilitar o cumprimento dos covenants financeiros aos quais
estamos sujeitos no âmbito de nossas obrigações. Uma eventual restrição de caixa ou um vencimento
antecipado de contratos financeiros pode afetar de forma relevante nossos negócios, resultados e
operações, bem como gerar a excussão de garantias contratuais.
Não há eventos recentes comparáveis que possam nos fornecer orientação quanto ao efeito da
disseminação da COVID-19 e de uma pandemia global e, como resultado, o impacto final de uma
epidemia de saúde é altamente incerto e sujeito a alterações.
Dessa forma, a extensão em que o surto da COVID-19 afeta nossos negócios, condição financeira,
resultados operacionais ou fluxos de caixa dependerá de desenvolvimentos futuros, que são altamente
imprevisíveis, incluindo, entre outros, a duração e a distribuição geográfica do surto, sua gravidade,
as ações para conter o vírus ou tratar seu impacto e com que rapidez e até que ponto as condições
econômicas e operacionais normais podem ser retomadas.
O impacto da pandemia da COVID-19 também pode precipitar ou agravar os outros riscos discutidos
neste Formulário de Referência.

Podemos ser incapazes de atrair e reter talentos, afetando tanto nossa capacidade de gestão
quanto nossa capacidade técnica em cumprir nossa estratégia.
A falta de capacidade de retenção de talentos oferece alto risco de perda de diferencial competitivo
pois está diretamente ligado a vários custos operacionais, bem como a possíveis prejuízos financeiros.
A não retenção de pessoas com potencial e talento, pode comprometer diretamente a qualidade do
produto final, afetando diretamente a imagem da empresa e gerando altos riscos de desacordos
contratuais por parte dos clientes. Ainda, não reter talentos pode elevar o turnover, aumentando
consequentemente custos de contratação e onboarding (treinamento até estarem aptos às funções) e
rescisões contratuais. Todos estes fatores certamente têm por consequência a baixa produtividade,
riscos de não atendimento às normas de segurança do trabalho, elevados custos operacionais e ainda
prejuízos a imagem de um bom lugar para trabalhar e construir uma carreira. Caso não consigamos
reter nossos talentos e/ou atrair novos talentos, poderemos ter afetada tanto nossa capacidade de
gestão quanto nossa capacidade técnica em cumprir nossa estratégia e, consequentemente, ter nossos
resultados impactados de forma relevante e negativa.
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Somos responsáveis por quaisquer perdas e danos decorrentes da não entrega de produtos.
As nossas apólices de seguro contratadas podem não ser suficientes para cobrir totalmente
tais perdas e danos.
Perdas ou danos da não entrega do produto e demais situações que não estejam cobertas por nossas
apólices de seguro empresarial e de responsabilidade civil, poderão gerar custos extras não previstos
em nossas coberturas.
Podemos não ser capazes de renovar as apólices de seguro e, em caso de renovação, não podemos
garantir que conseguiremos renová-las nas mesmas condições contratadas. A ocorrência do aqui
disposto pode causar um efeito adverso relevante nos nossos negócios e na nossa situação financeira.

Nossas políticas e controles internos podem ser ineficazes ou podemos ser incapazes de
identificar o descumprimento de tais políticas ou sermos ineficientes nas ações corretivas
quando identificarmos falhas.
Nossas políticas e controles internos podem não ser suficientes para evitar ou detectar todas as
condutas impróprias, fraudes e/ou violações de leis aplicáveis por parte de nossos colaboradores,
representantes e membros de nossa administração. Caso nossos colaboradores ou outras pessoas
relacionadas à nós se envolvam em práticas fraudulentas, corruptas ou desleais ou violem leis e
regulamentos aplicáveis ou nossas políticas internas, nós poderemos ser responsabilizados por
qualquer uma dessas violações, o que pode resultar em penalidades, multas ou sanções que, por sua
vez, podem afetar substancial e negativamente os nossos negócios e a nossa imagem.
Nossos controles internos, políticas e manuais, podem não ser suficientes para evitar violações de leis
de combate à corrupção por parte de nossos administradores, empregados e fornecedores. Ainda,
esses controles internos, políticas e manuais podem não ser suficientes para assegurar que todos os
membros de nossa administração, funcionários e terceiros que agem em nosso nome e/ou os
representantes de nossos fornecedores atuem em conformidade às leis e regulamentos voltados à
prevenção e combate à corrupção, sendo exemplos dessas normas, no Brasil, a Lei nº 9.613/1998, a
Lei nº 12.846/2013, o Decreto nº 3.678/2000, o Decreto nº 4.410/2002, o Decreto nº 5.687/2006.
Para mais informações, veja a Seção 7.8 deste Formulário de Referência.
A existência de quaisquer investigações, inquéritos ou processos de natureza administrativa ou judicial
relacionados à violação de qualquer destas leis, no Brasil ou no exterior, envolvendo nossa
administração, funcionários ou terceiros que agem em nosso nome podem resultar em: (i) multas e
indenizações nas esferas administrativa, civil e penal; (ii) proibição ou suspensão de nossas
atividades;(iii) vencimento antecipado de contratos financeiros; (iv) rescisão de contratos de
fornecimento celebrados com nossos clientes; e/ou (v) proibição de contratar com a administração
pública, de receber incentivos ou benefícios fiscais ou quaisquer financiamentos e recursos da
administração pública.
Ademais, em relação à auditoria de nossas demonstrações financeiras para o exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, foram identificadas por nossos auditores independentes
certas falhas relacionadas ao programa de controles internos que representaram, individualmente ou
em conjunto, deficiências significativas em nossos controles internos, conforme definidos nas normas
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brasileiras e internacionais de auditoria. Especificamente, as falhas nos controles e procedimentos
internos que representaram deficiências significativas foram relacionadas à falta da formalização de
um programa de monitoramento dos controles da Companhia. Não há garantias de que a Companhia
conseguirá sanar essas falhas e que seus esforços de remediação serão bem-sucedidos. Durante o
curso de documentação e teste de nossos procedimentos de controles internos, poderemos ainda
identificar outras fraquezas e deficiências em nossos controles internos. Se não formos capazes de
tornar nossos controles internos eficazes, poderemos não ser capazes de reportar nossos resultados
de maneira precisa ou prevenir a ocorrência de práticas inapropriadas.
Por conseguinte, todas essas circunstâncias poderão ocasionar um efeito adverso relevante nos
nossos negócios, resultados operacionais e financeiros, bem como podem afetar negativamente nossa
reputação.

Podemos diluir a participação societária dos titulares de ações ordinárias de nossa emissão
se optarmos por captar recursos por meio de oferta subsequente de ações ou pela emissão
de títulos conversíveis em ações.
Podemos decidir expandir nosso negócio, agregando mais acionistas por meio de oferta subsequente
de ações de nossa emissão ou pela emissão de títulos conversíveis em ações. Nesses casos, como cada
acionista detém uma parte percentual da empresa, quando entram novos acionistas há uma diluição
da fatia de cada um, em termos proporcionais. A distribuição pública de ações ou valores mobiliários
conversíveis ou permutáveis em ações de nossa emissão pode ser realizada, inclusive, com a exclusão
do direito de preferência aos nossos acionistas, podendo resultar na diluição da participação dos
nossos acionistas no capital social e, caso a emissão seja realizada abaixo do valor contábil, poderá
resultar também em uma diluição do valor contábil da participação dos nossos acionistas.
Adicionalmente, ainda que sejam emitidas ações ou valores mobiliários conversíveis em ações ou
permutáveis em ações de nossa emissão sujeitos ao direito de preferência, os investidores que
optarem por não participar de qualquer oferta prioritária poderão sofrer uma diluição de sua
participação em nosso capital social.

Falhas em nossa infraestrutura ou nos nossos sistemas de informação, como ataques de
hackers e violações de segurança e privacidade, podem afetar nossas operações e causar
perdas financeiras, afetando de forma relevante e negativa nossos resultados operacionais.
O nosso negócio envolve a coleta, o armazenamento e o tratamento de dados pessoais, inclusive de
caráter sensível, de clientes, fornecedores e empregados. A nossa tecnologia da informação e
infraestrutura podem ser vulneráveis a ataques de hackers ou violações de segurança. Neste caso,
terceiros poderão acessar os dados pessoais ou exclusivos de nossos clientes, fornecedores e/ou
empregados que estiverem armazenados ou acessíveis através desses sistemas. Nossas medidas de
segurança podem também ser violadas por falha humana, atos ilícitos, erros ou vulnerabilidades de
sistema, ou outras irregularidades. Qualquer violação, efetiva ou percebida, pode interromper nossas
operações, resultar na indisponibilidade de nossos sistemas ou serviços, na divulgação imprópria de
dados, prejudicar de maneira relevante a nossa reputação e marca, resultar em uma exposição jurídica
e financeira relevante, levar à perda de confiança do cliente, com impacto adverso sobre nosso
negócio e resultados operacionais. Ademais, quaisquer violações da segurança da rede ou de dados
de nossos clientes ou fornecedores, incluindo o data center, pode ter efeitos adversos semelhantes. As
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vulnerabilidades ou violações de dados, reais ou percebidas, pode dar origem a ações contra nós por
parte desses terceiros que se sentirem prejudicados, o que também pode afetar negativamente e de
forma relevante nossa imagem e nossos resultados.

Nossos resultados podem ser adversamente impactados de forma relevante pela volatilidade
cambial ou pela falha em executar a política de hedge cambial.
Não temos controle sobre as oscilações do mercado financeiro e podemos falhar na execução da
política de hedge cambial.
Além disso, as operações de hedge nos expõem a riscos de perdas financeiras em situações em que a
outra parte do contrato de hedge venha a não cumprir com suas obrigações contratuais, ou em que
ocorra um descasamento entre o preço subjacente ao contrato de hedge e o preço real das mercadorias
ou da taxa de câmbio no momento da transação.
A realização de operações de hedge pode não ser suficiente para nos proteger dos riscos relacionados
a nossas atividades e pode também nos levar a perdas que afetem de forma relevante e adversa a
nossa capacidade de pagamento e nossos resultados operacionais e financeiros.

Nossa situação financeira pode se deteriorar consideravelmente caso os incentivos fiscais
regionais, setoriais e/ou incentivos dados a empresas exportadoras sejam alterados ou
extintos.
Possuímos diversos benefícios fiscais, tais como:
x

FDI – Fundo de Desenvolvimento da Indústria do Estado do Ceará (“FDI”), instituído pela
Lei nº 10.367, de 7 de dezembro de 1979. O FDI tem como abrangência atividades industriais
em todo o estado do Ceará através de incentivos fiscais de ICMS que envolvem (i) a dilação
do prazo de pagamento de parcela do saldo devedor mensal do imposto, com dedução de
percentual dessa parcela; (ii) o diferimento parcial ou total do imposto; (iii) a concessão de
crédito presumido; (iv) a concessão de redução da base de cálculo do ICMS; (v) e a concessão
de incentivos financeiros relacionados ao ICMS;

x

Redução de 75% do IRPJ para novos empreendimentos na região da extinta
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, instituído pelo Decreto nº
4.213 de 26 de abril de 2002.

x

Reintegra - Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras, conforme Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014. O Reintegra tem por
objetivo devolver parcial ou integralmente a parcela de tributos incidente na cadeia de
produção de bens destinados à exportação;

x

Proex-Equalização. O Proex-Equalização é um programa do Governo Federal que, na
modalidade equalização, assume parte dos encargos financeiros, tornando-os equivalentes
àqueles praticados no mercado internacional; e
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x

Confaz 101/97. O Convênio ICMS Confaz 101/97 concede isenção do ICMS nas operações
com equipamentos e componentes, listados no próprio convênio, para o aproveitamento das
energias solar e eólica.

A extinção ou alteração desses benefícios e/ou a nossa incapacidade de repassar integralmente esses
efeitos benéficos a nossas operações ou mesmo aos preços praticados junto a nossos clientes pode
causar um efeito adverso relevante nos nossos negócios e na nossa situação econômico-financeira.

Tecnologias disruptivas podem tornar nosso produto e/ou nosso processo produtivo
obsoletos, afetando nossos resultados operacionais e financeiros de forma adversa e
relevante.
Estamos sujeitos a disrupções tecnológicas que tornem obsoleto o conceito do aerogerador, ou que
alterem o design do aerogerador extinguindo a necessidade de uso de pás eólicas ou, ainda, a
mudanças em processos de fabricação de pás eólicas que tornem nossos ativos (instalações e knowhow) obsoletos e sejamos incapazes de nos adequar a tais mudanças, afetando a viabilidade de nosso
modelo de negócios e, consequentemente, nossos resultados operacionais e financeiros de forma
adversa e relevante.

Os interesses de nossos Administradores podem ficar excessivamente vinculados à cotação
de negociação de nossas ações, na medida em que suas remunerações são baseadas, em
parte, em planos de opções de compra de ações.
Nossos Administradores são beneficiários de Plano de Opção de Compra de Ações, nos termos do
qual os potenciais ganhos para os beneficiários estarão vinculados a valorização do preço de nossas
ações no mercado. O fato de os membros da nossa alta administração receberem, como parte de sua
remuneração, opções de compra de ações de emissão da Companhia a um preço de exercício inferior
ao preço de mercado de ações de nossa emissão, pode levar tais pessoas a ficar com seus interesses
vinculados à cotação de ações de nossa emissão, de modo a exercer o poder de controle sobre a
Companhia, incluindo sobre suas estratégias de desenvolvimento, e seus gastos, de maneira
divergente em relação aos interesses de nossos acionistas.
Para mais informações sobre o Plano de Opção de Compra de Ações, ver a seção 13.4 deste
Formulário de Referência.

A implementação de nossa estratégia de negócios, bem como seu crescimento futuro, exigirá
capital adicional que talvez não esteja disponível ou, caso disponível, poderá não estar em
condições a nós favoráveis.
A implementação de nossa estratégia de negócios, bem como nosso crescimento futuro, dependerá
de buscarmos, além de nosso caixa operacional, capital adicional, quer mediante a emissão de títulos
de dívida ou outros valores mobiliários, inclusive emissão de novas ações, ou contratação de
empréstimos. Nossa capacidade futura de captação de capital dependerá de nossa rentabilidade
futura, bem como da conjuntura política e econômica mundial e brasileira, que são afetadas por
fatores fora de nosso controle.
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É possível que capital adicional não esteja disponível ou, caso disponível, possa não estar em
condições a nós favoráveis. A restrição à captação em condições aceitáveis poderá ter um efeito
adverso relevante sobre nossos resultados e negócios. Ademais, caso contratemos endividamento
adicional, os riscos associados à nossa alavancagem financeira poderão aumentar, tais como a
possibilidade de não conseguirmos gerar caixa suficiente para pagar o principal, juros e outros
encargos relativos à dívida, causando um efeito adverso relevante sobre seus resultados e negócios.

Estamos sujeitos a resultados desfavoráveis em processos judiciais, arbitrais ou
administrativos que poderão afetar negativamente nossos resultados e nossa situação
financeira.
Somos réu ou poderemos nos tornar réu em ações judiciais e administrativas, nas esferas fiscal, cível,
trabalhista e penal, cujos resultados não se pode garantir que serão favoráveis. Provisões podem não
ser constituídas ou, se constituídas, podem ser insuficientes para fazer frente ao custo total decorrente
desses processos. Adicionalmente, podemos estar sujeitos a contingências por outros motivos que
nos obrigue a despender de valores significativos. Decisões judiciais desfavoráveis a nós,
especialmente em processos envolvendo valores relevantes e causas conexas (incluindo as descritas
nos itens 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 deste Formulário de Referência), que alcancem valores substanciais
ou impeçam a realização de negócios conforme inicialmente planejados poderão causar um efeito
adverso relevante nos nossos resultados, negócios e situação financeira. Além disso, decisões
desfavoráveis em processos movidos contra nós e/ou contra nossos administradores também
poderão causar danos à nossa reputação.

Estamos sujeitos a riscos relativos ao não cumprimento da nova Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais. Podemos ser afetados adversamente pela aplicação de sanções, inclusive
pecuniárias, por esse não cumprimento.
Em 14 de agosto de 2018, foi promulgada a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (“Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais” ou “LGPD”), que regula as práticas relacionadas ao tratamento de
dados pessoais de forma geral.
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais estabelece novo marco legal a ser observado pelas
empresas no tratamento de dados pessoais (coleta, classificação, utilização, processamento,
armazenamento, transferência, eliminação, entre outras operações realizadas com dados pessoais) e
prevê, entre outros, os direitos dos titulares de dados pessoais, as bases legais aplicáveis à proteção
de dados pessoais, as obrigações e os requisitos relativos a incidentes de segurança da informação
envolvendo dados pessoais e a transferência e compartilhamento de dados pessoais, bem como prevê
sanções administrativas para o descumprimento de suas disposições, que variam de uma simples
advertência e determinação de exclusão dos dados pessoais tratados de forma irregular à imposição
de multa. A LGPD, ainda, autoriza a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(“ANPD”), autoridade garantidora da observância das normas sobre proteção de dados.
A LGPD entrou em vigor oficialmente em 18 de setembro de 2020, mas a aplicabilidade de suas
penalidades administrativas somente valerá a partir de 1º de agosto de 2021, nos termos da Lei nº
14.010, de 10 de junho de 2020.
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Além de sanções administrativas, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais também prevê que
sanções cíveis e penais sejam aplicadas em caso de violação às suas disposições. Assim, podemos
estar sujeitos a tais penalidades no momento em que a LGPD entre em vigor.
Atualmente, estamos na fase final do projeto de adequação à LGPD e a expectativa é que todos os
documentos e procedimentos relativos a ele sejam aprovados e implementados nos próximos meses.

A ocorrência de um desastre natural, epidemia generalizada de saúde, pandemia ou outros
surtos pode prejudicar significativamente nossos negócios, situação financeira e resultados
operacionais.
Desastres naturais, como incêndios ou inundações, o surto de uma epidemia ou pandemia
generalizada de saúde, como a pandemia de COVID-19 ou outros eventos, como guerras, atos de
terrorismo, eventos políticos, acidentes ambientais, falta de energia ou interrupções na comunicação
pode prejudicar significativamente nossos negócios. A ocorrência de um desastre ou evento similar
pode afetar significativamente nossos negócios e operações. Esses eventos também podem nos levar
a fechar temporariamente nossas instalações operacionais, o que prejudicaria gravemente nossas
operações e prejudicaria seriamente nossos negócios, situação financeira e resultados operacionais.
Além disso, nossas vendas líquidas podem ser significativamente reduzidas na medida em que um
desastre natural, epidemia ou pandemia de saúde, ou outro evento imprevisível e inevitável prejudique
a economia do Brasil ou de outras jurisdições em que operamos. Nossas operações também podem
ser gravemente interrompidas se nossos clientes, prestadores de serviços ou outros participantes
forem afetados por desastres naturais, epidemias ou pandemias generalizadas de saúde, pandemias
ou outros eventos importantes.
b) a seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle

Os interesses do acionista controlador podem divergir dos interesses dos demais titulares de
ações ordinárias da Companhia.
Levando em consideração que o acionista controlador possui 70% das ações da Companhia, as
tomadas de decisões que necessitarem da aprovação do acionista, tais como, eleição dos membros do
Conselho de Administração, aquisições, investimentos, financiamentos, entre outras, serão
determinadas pelo acionista controlador, o que pode ser conflitante com os interesses dos demais
acionistas. Além disso, tais conflitos de interesse podem resultar em questões de ordem econômica,
financeira ou operacional, podendo também levar a litígios o que pode afetar adversamente e de
forma relevante as nossas atividades e situação financeira e, consequentemente afetar nossos
resultados operacionais.
c) a seus acionistas

Os titulares das ações por nós emitidas podem não receber dividendos ou juros sobre o
capital próprio ou receber dividendos inferiores ao mínimo obrigatório.
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De acordo com nosso estatuto social, a Companhia deve pagar a seus acionistas, no mínimo, 25% de
lucro líquido anual, calculado e ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Ações, sob a forma
de dividendos obrigatórios.
Em determinadas circunstâncias, a Companhia pode não ser capaz de distribuir dividendos ou
distribuí-los em valor inferior ao dividendo mínimo obrigatório. Dentre elas:
•
caso o lucro líquido seja capitalizado, utilizado para compensar prejuízo ou retido nos termos
da Lei das Sociedades por Ações;
•
caso o Conselho de Administração informe à Assembleia Geral que a distribuição é
incompatível com a situação financeira da Companhia, suspendendo a distribuição obrigatória de
dividendos em determinado exercício social;
•
caso o fluxo de caixa e os lucros da subsidiária, bem como a distribuição desses lucros sob a
forma de dividendos ou juros sobre o capital próprio, não ocorra, comprometendo os resultados e,
consequentemente, a distribuição do dividendo mínimo obrigatório pela Companhia; e/ou
•
a existência atual ou futura de restrições à distribuição de dividendos nos contratos de
financiamento ou demais instrumentos de dívida celebrados pela Companhia.
Além disso, alguns dos contratos de financiamento e demais instrumentos de dívida celebrados pela
Companhia incluem restrições quanto ao pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio
aos acionistas o que, por consequência, pode limitar a disponibilidade de caixa da Companhia e
comprometer a sua habilidade de fazer distribuições de proventos aos acionistas.
Dessa forma, os titulares das ações de nossa emissão podem não receber dividendos ou juros sobre
capital próprio em tais circunstâncias ou receber dividendos inferiores ao mínimo obrigatório.
Por fim, a isenção de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos e a tributação atualmente
incidente sob o pagamento de juros sobre capital próprio prevista na legislação atual poderá ser revista
e tanto os dividendos recebidos, quanto os distribuídos poderão passar a ser tributados e/ou, no caso
dos juros sobre capital próprio, ter sua tributação majorada no futuro, impactando o valor líquido a
ser recebido pelos nossos acionistas a título de participação nos resultados.
d) a suas controladas e coligadas
Não existem riscos associados à controladas e coligadas.
e) a seus fornecedores

A interrupção no recebimento de matérias primas e insumos poderá causar efeitos adversos
às nossas operações e aos nossos resultados.
Dependemos largamente do fornecimento de matérias-primas e insumos por fornecedores locais e
internacionais, principalmente as fibras de reforços (fibra de vidro e fibra de carbono), a resina epóxi
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e o núcleo de espuma e madeira de balsa. Tais fornecimentos são majoritariamente regulados por
contratos de longo prazo celebrados com diversos fornecedores. Interrupções no fornecimento de
matérias-primas ou insumos essenciais a nosso processo produtivo poderão ocorrer, por diversas
razões. A impossibilidade de obtermos matérias-primas ou insumos de forma a mantermos a
produção constante, devido a não manutenção das atuais relações com fornecedores de matérias
primas, à renegociação de contratos, seu término, ou por qualquer outra razão, poderá causar efeito
adverso às nossas atividades.

Utilizamos insumos que estão sujeitos a flutuações de preços de commodities, fazendo com
que os reflexos de tais flutuações de preços tenham que ser repassados ao longo da cadeia
de valor que está inserido o nosso negócio.
Os insumos que utilizamos são influenciados por uma série de fatores sob os quais temos pouco ou
nenhum controle, incluindo, mas não limitado às condições econômicas internacionais e nacionais.
Estamos sujeitos a flutuações de preço decorrentes da situação conjuntural do mercado, impactando
nos custos de aquisição de matérias-primas. Sendo assim, podemos não ser capazes de repassar esses
custos aos nossos clientes, podendo diminuir a nossa margem de lucro e causando um efeito material
adverso nas nossas atividades, situação financeira e resultados operacionais.
Além disso, várias fontes de risco na cadeia de fornecimento, incluindo greves ou paralisações, perda
ou danos aos nossos equipamentos ou a seus componentes enquanto estiverem em trânsito ou
armazenamento, desastres naturais ou a ocorrência de uma enfermidade ou doença contagiosa, como
o surto de coronavírus, ou COVID-19, poderiam limitar o fornecimento dos insumos usados em
nossas instalações.
f) a seus clientes

Podemos ser responsabilizados por danos causados à jusante da cadeia de valor, resultando
em custos não previstos e possível dano à reputação da Companhia.
Os aerogeradores equipados com as pás por nós produzidas podem sofrer falhas que afetem de forma
parcial ou até mesmo inviabilizem sua operação dentro dos parâmetros de segurança e eficiência
especificados, tais como vibrações estruturais no aerogerador acima dos limites previstos no projeto
dos aerogeradores elaborado por nossos clientes, vindo a afetar negativamente o relacionamento de
nossos clientes com os proprietários de parque eólicos e, consequentemente, podendo afetar
negativamente e de forma relevante nossa reputação, nossos negócios, resultados operacionais e
condição financeira.

Uma deterioração na capacidade de pagamento dos nossos clientes pode afetar
significativamente a capacidade financeira da Companhia.
Atuamos em um segmento específico. Além disso, temos grande concentração de receita em poucos
clientes. Caso haja uma deterioração na capacidade de pagamento dos nossos clientes, nossos
resultados poderão ser afetados, dentro dos prazos estabelecidos nos contratos com nossos clientes,
pois a possibilidade de vendermos nosso produto, que seria destinado a este cliente, para outros
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clientes/empresa é muito baixa. Corremos ainda o risco de ficarmos com estoque de matérias-primas
de uso exclusivo deste cliente. Caso isso ocorra, seremos afetados de maneira relevante e adversa.
A atual situação macroeconômica brasileira, associada à recente pandemia de COVID-19, que levou
a um período prolongado de fechamento de locais de trabalho, paralisações comerciais e outras
restrições semelhantes, pode representar um aumento no risco de inadimplemento dos nossos
clientes.
g) aos setores da economia nos quais o emissor atue

O setor de energia elétrica no Brasil sofre forte influência regulatória e política e uma
mudança nas diretrizes de desenvolvimento do setor elétrico pode impactar na demanda por
pás eólicas.
O setor de energia elétrica no Brasil é amplamente regulado pelo governo, que possui competência
para explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços e instalações
de energia elétrica. O setor elétrico é segmentado entre as empresas que atuam nas áreas de geração,
transmissão, distribuição e comercialização.
Os agentes da categoria de geração podem ser enquadrados em diferentes regimes jurídicos, a
depender das especificidades do seu ato de outorga (e.g. serviço público, produção independente de
energia elétrica, autoprodução), sendo os geradores de energia eólica, em sua maioria, enquadrados
como Produtores Independentes de Energia Elétrica (“PIEs”), sujeitos à autorização do Poder
Concedente para produzir energia destinada à comercialização por sua conta e risco.
A comercialização de energia no Brasil é realizada nos chamados Ambiente de Contratação Regulada
(“ACR”) e no Ambiente de Contratação Livre (“ACL”). No ACR a energia é vendida às distribuidoras
de energia elétrica e a contratação é feita por meio de leilões de energia promovidos pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), sob delegação do Ministério de Minas e Energia (“MME”),
não havendo flexibilidade para negociação das condições contratuais, que seguem as minutas
aprovadas pela ANEEL. Já os contratos de compra e venda de energia celebrados no ACL são
negociados livremente entre as partes (geradoras, comercializadoras, consumidores livres e especiais)
e o preço e demais condições (e.g. prazos) são acordados entre o comprador e vendedor da energia.
Os contratos de comercialização de energia elétrica devem ser registrados na Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”) e servem de base para a contabilização e liquidação
das diferenças no mercado de curto prazo.
Alterações na regulação atual ou nas condições impostas para obtenção de autorização para se
estabelecer como PIEs, categoria na qual os geradores de energia eólica, em sua maioria, são
enquadrados, mediante a exploração de projetos de geração de energia eólica, poderão ter impacto
na atratividade de tais projetos, refletindo, consequentemente, aumento ou redução dos preços da
energia comercializada pelos geradores eólicos, seja no ACR ou no ACL. Caso tal impacto seja
negativo, tais alterações poderão afetar adversamente a demanda por pás eólicas e,
consequentemente, nossas condições operacionais e financeiras.
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Nossas operações podem ser adversamente afetadas por restrições à estrutura logística e de
transportes do Brasil.
O Brasil é um país extenso e muito plural em sua geografia e, devido a isso, sempre foi pontuada
como uma dificuldade para o país o desenvolvimento de uma rede de transportes completa, sendo
ainda nossa malha hidroviária, ferroviária e rodoviária deficitária e ineficiente se comparado o estado
da infraestrutura e a demanda atual. Contribuindo com esta situação, somam-se os altos preços de
combustíveis, pedágios e impostos cobrados nas diferentes modalidades de transporte.
Especificamente ao nosso negócio, temos a necessidade de obtenção de licenças específicas para o
transporte das pás eólicas até os locais de destinação de nossos produtos realizados por nossos
clientes e estrutura de acompanhamento ao transporte por meio de veículos batedores, bem como
restrições nos horários de tráfego e infraestrutura ao longo do trajeto. Tudo isso certamente influencia
nossos custos logísticos e pode impactar prazos de entrega aos clientes acarretando multas
contratuais, dentre outras penalidades, impactando nossa situação financeira.
h) à regulação dos setores em que o emissor atue

A demanda por instalação de parques eólicos pode flutuar consideravelmente nos mercados
nos quais atuamos por conta de fatores políticos, volatilidade cambial, regulatórios,
econômicos e ambientais, impactando negativamente e de forma relevante nas vendas e,
consequentemente, nos resultados operacionais e financeiros da Companhia.
O mercado em que atuamos é um mercado altamente influenciado por políticas públicas, concessão
de subsídios governamentais, regulamentação, questões de natureza ambiental e volatilidade cambial,
dentre outros fatores. Adicionalmente, existem outras tecnologias de energia renovável que podem
vir a concorrer com nossos produtos ou a substituir a forma atualmente utilizada para a geração de
energia decorrente de fonte eólica o que inclusive pode levar a uma mudança de políticas públicas e
diminuição ou cancelamento de incentivos à produção de energia eólica. Desta forma, estamos
sujeitos a políticas públicas não favoráveis, cancelamento de subsídios governamentais, legislações
ambientais mais restritivas e mudanças na regulamentação que não conseguimos prever neste
momento. Qualquer desses fatores pode impactar negativamente e de forma relevante e permanente
nossos volumes de produção e venda e, consequentemente, nossos resultados operacionais e
financeiros.

Uma mudança significativa na taxa de câmbio pode afetar nossa competitividade em
mercados internacionais.
A taxa de câmbio tem papel fundamental na economia de um país, uma vez que pode influenciar
diretamente no sistema econômico, afetando as empresas nacionais. A desvalorização da moeda
brasileira em relação ao dólar ou outras moedas estrangeiras pode resultar em pressões inflacionárias
adicionais no nosso país, levando a um aumento nas taxas de juros, limitando nosso acesso aos
mercados estrangeiros e enfraquecendo a confiança dos investidores no Brasil. Por outro lado, a
valorização do Real em relação ao Dólar pode levar a uma deterioração da conta corrente e da balança
de pagamentos do país, o que pode comprometer as exportações brasileiras. Qualquer um desses
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eventos pode prejudicar de forma relevante e negativa a economia brasileira como um todo e,
consequentemente, nossos resultados.
A constante flutuação no câmbio e variação do Real frente às moedas internacionais, entre elas
principalmente o dólar, oferece grande risco ao nosso segmento de atuação, devido principalmente
ao fato de a maior parte dos clientes serem internacionais. Para as empresas exportadoras, a baixa do
dólar oferece menores benefícios, pois o pagamento dos produtos comercializados será feito com
uma moeda desvalorizada, acarretando a nós possíveis prejuízos financeiros e perda de
competitividade frente aos players internacionais.
Por exemplo, no exercício findo em 31 de dezembro de 2017, observou-se a desvalorização de 1,5%
da moeda brasileira frente ao Dólar, com a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar de R$3,31 por
US$1,00. No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, observou-se a desvalorização de 17,1% da
moeda brasileira frente ao Dólar, com a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar de R$3,87 por US$1,00.
Por fim, no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, observou-se a desvalorização de 4,0% da
moeda brasileira frente ao Dólar, com a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar de R$4,03 por US$1,00
(em 30 de junho de 2020, a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar era de R$5,47 por US$1,00,
representando uma desvalorização da moeda brasileira frente ao Dólar de 29,0%, em relação a 31 de
dezembro de 2019). Não se pode garantir que o Real não sofrerá maior desvalorização em relação ao
Dólar futuramente.
A desvalorização do real pode criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil e acarretar aumentos
das taxas de juros, podendo afetar de modo negativo a economia brasileira como um todo e os nossos
resultados, por conta da retração no consumo e do aumento de nossos custos. Não exercemos
quaisquer influências sobre a política cambial adotada no Brasil e nem dispomos da capacidade de
prevê-la. Nosso negócio, nossa situação financeira, nossos resultados operacionais e nossas
perspectivas poderão ser afetados negativamente por mudanças em tais políticas cambiais.

Mudanças das regras tributárias e trabalhistas podem afetar adversamente nossos custos,
bem como comprometer nossas margens no produto vendido localmente.
Mudanças de regras tributárias oriundas de novas legislações podem acarretar custos extras e não
planejados, tanto diretamente em nosso processo produtivo, quanto em nossa cadeia de suprimentos,
que poderão nos repassar custos adicionais. Não conseguimos prever tais mudanças nas leis ou ter
influência sobre elas. Da mesma forma, mudanças repentinas em leis trabalhistas, federais, estaduais,
municipais e ainda sindicais podem sofrer acréscimos de encargos trabalhistas, influenciando
negativamente nossos custos operacionais e comprometendo de forma imprevisível nosso
planejamento financeiro, comprometendo diretamente nossos resultados.

i) aos países estrangeiros onde o emissor atue
Uma escalada de protecionismo pode inviabilizar nossas exportações com significativo
impacto em nossa receita.
O protecionismo é utilizado por praticamente todos os países em maior ou menor grau, sendo um
conjunto de medidas a serem tomadas no sentido de favorecer as atividades econômicas internas,
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reduzindo e dificultando ao máximo, a importação de produtos e a concorrência internacional.
Quanto maior o poder econômico de um país, maior será seu grau de influência no mercado
internacional. No mercado em que atuamos, há vários países fabricantes de pás eólicas com grande
poder econômico. Dentre eles vale destacar, como exemplo, os EUA. Caso os EUA decidam
estabelecer alguma medida protecionista ou acordos comerciais com outros países que exportam pás,
nossa competitividade pode diminuir inviabilizando nossas exportações e com isso impactar de forma
relevante e adversa nossa receita e nossos resultados.

j) a questões socioambientais
Nossas atividades estão sujeitas a extensa regulamentação ambiental e o descumprimento
dessas normas pode causar impactos às nossas operações.
Devido à natureza das atividades desenvolvidas, a Companhia está sujeita a uma extensa legislação
federal, estadual e municipal relativa à proteção ambiental, cujo cumprimento é fiscalizado por órgãos
e agências governamentais.
Eventuais descumprimentos dessas normas poderão ensejar responsabilidade da Companhia e, em
algumas hipóteses, de seus administradores nas esferas criminal, administrativa e civil, nos termos do
artigo 225, § 3º da Constituição Federal, o que poderá causar efeitos adversos em nossos resultados
e negócios, inclusive sob o ponto de vista reputacional. Para mais informações, veja a seção 7.5 deste
Formulário de Referência.

Nossos controles internos no cumprimento da legislação ambiental podem falhar causando
restrições à nossa operação.
A continuidade de nossas operações depende da total conformidade com a legislação ambiental
vigente. Eventuais falhas neste controle, incluindo na gestão da regularidade de terceiros contratados
para diversos serviços como transporte e destinação de resíduos sólidos, podem acarretar sanções
administrativas e criminais, incluindo eventual paralisação de nossas operações, bem como a
responsabilização por recuperar e/ou compensar eventuais danos ambientais causados, impactando
de forma relevante e adversa nossos resultados.

A ação de grupos contrários à geração de energia eólica pode influenciar a legislação e
comprometer a viabilidade da geração de energia eólica.
A energia eólica pode causar impactos ambientais não desprezíveis, como mortes de animais,
especialmente avifauna que venha a chocar-se com as pás em pleno voo, danos causados pela
fabricação de matérias-primas e emissão de gases de efeitos estufa durante os procedimentos de
transporte dos nossos produtos desde o chão de fábrica até os locais de destinação final realizados
por nossos clientes, fatores esses que ocorrem a jusante da nossa cadeia de atuação. Exposições de
mídia a esse respeito podem relacionar a imagem da empresa e do setor eólico aos danos acima
citados. Caso isso ocorra, podemos ter afetada negativamente e de forma relevante nossa reputação,
negócios, resultados operacionais e condição financeira.

k) Riscos relacionados a fatores macroeconômicos
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Um mercado ativo e líquido para as ações da Companhia poderá não se desenvolver. A
volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão limitar
substancialmente a capacidade dos titulares das ações de nossa emissão de vendê-las pelo
preço e/ou na ocasião que desejarem.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o Brasil,
envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais com condições
políticas e econômicas mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em geral, de natureza
mais especulativa. Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos e políticos,
tais como, entre outros: (i) mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e político que
possam afetar a capacidade de investidores de receber pagamento, total ou parcial em relação aos
seus investimentos; e (ii) restrições ao investimento estrangeiro e a repatriamento do capital investido.
O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais
concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários, podendo ser mais volátil do que
os principais mercados de valores mobiliários mundiais, como o dos Estados Unidos da América.
Essas características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a capacidade
dos investidores de vender as ações ordinárias de emissão da Companhia, de que sejam titulares, pelo
preço e na ocasião desejados, o que poderá ter efeito substancialmente adverso no preço das ações
ordinárias de emissão da Companhia. Se um mercado ativo e líquido de negociação das ações
ordinárias de emissão da Companhia não for desenvolvido e mantido, o preço de negociação das
Ações pode ser negativamente impactado.
Em 11 de março de 2020, a OMS designou a COVID-19 como uma pandemia. A disseminação desse
vírus causou certas interrupções nos negócios, no mercado e nas viagens em todo o mundo e
particularmente nas regiões infectadas. Há incerteza quanto à duração dessas interrupções, a
possibilidade de qualquer intervenção do governo ou outras medidas, ou a possibilidade de outros
efeitos econômicos no mercado de ações, taxas de câmbio e outros. Para obter mais informações
sobre riscos relacionados à COVID-19, consulte o item “A extensão da pandemia declarada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da disseminação do coronavírus (COVID-19), a
percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal pandemia impactará os negócios da Companhia
depende de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar
em efeitos adversos relevantes nos nossos negócios, nossa condição financeira, nosso resultado das
operações e nossos fluxos de caixa e, finalmente, a nossa capacidade de continuar operando os nossos
negócios” deste Formulário de Referência.
Ainda que as condições econômicas em outros países variem significativamente em relação às
condições econômicas no Brasil, a reação do investidor frente ao desenvolvimento desses países,
incluindo a disseminação da pandemia de COVID-19 e seus efeitos econômicos em outros países,
pode ter um efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliários das emissoras brasileiras.
As crises nos Estados Unidos, na União Europeia, na China ou nos países de economia emergente
podem reduzir o interesse do investidor em valores mobiliários emitidos no Brasil, inclusive em
relação aos nossos valores mobiliários.
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Isto poderia afetar adversamente o preço de negociação das nossas ações ordinárias, bem como
dificultar ainda mais o nosso acesso ao mercado de capitais e o financiamento das nossas operações
no futuro, em termos aceitáveis ou de qualquer modo.

A volatilidade e falta de liquidez do mercado de valores mobiliários brasileiro poderão limitar
a capacidade de venda de nossos valores mobiliários pelo preço e momento desejados.
O mercado de valores mobiliários brasileiro é menor, menos líquido, mais volátil e mais concentrado
do que os principais mercados de valores mobiliários internacionais. Além disso, o mercado
secundário de ações no Brasil apresenta liquidez limitada. Não podemos assegurar que, após a
conclusão de nossa oferta pública inicial de ações, haverá um mercado líquido, o que poderá limitar
a capacidade do respectivo subscritor de vender as ações de nossa emissão pelo preço e na ocasião
desejados. Além disso, o preço das ações vendidas em uma oferta pública está, frequentemente,
sujeito a volatilidade imediatamente após sua realização. Essas características de mercado podem
limitar a capacidade dos detentores de ações de nossa emissão de vendê-las ao preço e na ocasião em
que desejarem fazê-lo e, consequentemente, poderão vir a afetar negativamente seu valor de
negociação.

O Governo Federal exerce influência significativa sobre a economia brasileira. Essa
influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, podem afetar
desfavoravelmente o negócio, resultado operacional e financeiro e o fluxo de caixa da
Companhia.
A economia brasileira tem sido marcada por frequentes e, por vezes, significativas intervenções do
Governo Federal, que modificam as políticas monetária, de crédito, fiscal e outras para influenciar a
economia do Brasil.
Historicamente, as medidas tomadas pelo Governo Federal para controlar a inflação, além de outras
políticas e normas, implicaram aumento das taxas de juros, mudança das políticas fiscais, controle de
salários e preços, bloqueio ao acesso a contas bancárias, desvalorização cambial, controle de capital e
limitação às importações, dentre outras medidas. Não temos controle sobre quais medidas ou
políticas o Governo Federal poderá adotar no futuro, e não podemos prevê-las. Nossas atividades,
nossa situação financeira, nossos resultados operacionais e nossas perspectivas poderão ser
prejudicados de maneira relevante por modificações nas políticas ou normas que envolvam ou afetem
fatores, tais como:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Flutuações de taxas de juros;
Políticas de controle de taxa de câmbio;
Inflação;
Liquidez disponível dos no mercado doméstico de crédito e no mercado financeiro;
Expansão ou contração da economia brasileira, de acordo com as taxas de crescimento do
produto interno bruto (“PIB”);
Alteração das normas trabalhistas, legais e regulatórias;
Instabilidade social e política;
Política monetária;
Flutuações cambiais;
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x
x
x
x

Alterações na Política fiscal ou criação de novos tributos;
Aumento de desemprego;
Saúde pública, incluindo em razão de epidemias e pandemias, como a atual pandemia de
COVID-19; e
Outros acontecimentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer
no Brasil ou que o afetem.

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou
normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro podem contribuir para a incerteza
econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado brasileiro de valores mobiliários e
dos valores mobiliários emitidos no exterior por companhias brasileiras, incluindo a Companhia.

O desenvolvimento e a percepção de risco em outros países, particularmente em países de
economia emergente e nos Estados Unidos, China e União Europeia, podem afetar
adversamente a economia brasileira, nossos negócios e o preço de mercado dos valores
mobiliários brasileiros, inclusive das ações de emissão da Companhia.
O mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em diferentes
graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive os Estados Unidos, União
Europeia e países latino-americanos e de economias emergentes. Embora as condições econômicas
na Europa e nos Estados Unidos possam diferir significativamente das condições econômicas do
Brasil, a reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode ter um efeito adverso
relevante sobre o valor de mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras, em especial,
aqueles negociados em bolsas de valores. Os preços das ações na B3, por exemplo, são historicamente
afetados por flutuações nas taxas de juros vigentes nos Estados Unidos, bem como pelas variações
dos principais índices de ações norte-americanos. Crises nos Estados Unidos, na União Europeia ou
em países emergentes podem reduzir o interesse de investidores nos valores mobiliários de
companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários de emissão da Companhia, a exemplo da
recente tensão política entre Estados Unidos e Irã. Esses eventos podem afetar negativamente o
preço de mercado das suas ações, restringir o seu acesso aos mercados de capitais e comprometer a
sua capacidade de financiar as suas operações no futuro com termos favoráveis ou
independentemente dos termos.
Além disso, na medida em que disputas comerciais entre países, em especial a atual disputa entre os
Estados Unidos e a China, as tensões globais decorrentes da pandemia do COVID-19, bem como
crises na Europa e outros países, incluindo os conflitos envolvendo a ocorrência do Brexit, afetaram
a economia global, produzindo diversos efeitos que, direta ou indiretamente, impactaram
negativamente o mercado de capitais e a economia brasileira, como as flutuações no preço de títulos
emitidos por empresas listadas, reduções na oferta de crédito, deterioração da economia global,
flutuação das taxas de câmbio e inflação, entre outras, que podem, direta ou indiretamente, afetar
adversamente a Companhia.
Além disso, a eleição presidencial nos Estados Unidos irá ocorrer em 3 de novembro de 2020.
Campanhas políticas e eleições presidenciais nos Estados Unidos podem gerar um clima de incerteza
política e econômica globalmente, bem como nos Estados Unidos e no Brasil em particular. Além
disso, o Presidente dos Estados Unidos tem um poder considerável na determinação de políticas e
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ações governamentais que podem ter um efeito adverso relevante sobre a economia global e a
estabilidade política mundial. Não podemos assegurar que o novo governo irá manter políticas
projetadas para promover a estabilidade macroeconômica, disciplina fiscal e investimento doméstico
e estrangeiro, o que poderá ter um efeito adverso relevante nos mercados financeiros e de valores
mobiliários no Brasil, em empresas brasileiras, incluindo a Companhia, e sobre valores mobiliários
emitidos por emissores brasileiros, incluindo as ações de emissão da Companhia.

A instabilidade política pode afetar adversamente a economia brasileira, os negócios os
resultados e o preço das ações da Companhia.
O ambiente político brasileiro tem influenciado historicamente e continua influenciando o
desempenho da economia do país e a confiança de investidores e do público em geral, resultando em
desaceleração econômica e aumento da volatilidade nos valores mobiliários emitidos por companhias
brasileiras. Os mercados brasileiros têm registrado um aumento de volatilidade devido às incertezas
decorrentes de investigações em andamento conduzidas pela Polícia Federal Brasileira e pelo
Ministério Público Federal, dentre as quais, se destaca, a “Operação Lava Jato”. Tais investigações
têm impactado a economia e o ambiente político do país.
Membros do Governo Federal e do Poder Legislativo, bem como executivos de grandes companhias
públicas e privadas, foram condenados por corrupção por terem aceitado subornos por meio de
propinas em contratos concedidos pelo governo a companhias de infraestrutura, petróleo e gás,
construção, dentre outras. Os valores destas propinas supostamente financiaram campanhas de
partidos políticos e não foram contabilizadas ou divulgadas publicamente, servindo para promover o
enriquecimento pessoal dos beneficiários do esquema de corrupção. Como resultado, vários políticos,
incluindo membros do Congresso Nacional e executivos de grandes companhias públicas e privadas
brasileiras, renunciaram a seus cargos e/ou foram presos, sendo que outras pessoas ainda estão sendo
investigadas por alegações de conduta antiética e ilegal, identificadas durante tais investigações.
O potencial resultado dessas e de outras investigações é incerto, mas elas já tiveram um impacto
negativo sobre a imagem e reputação das empresas envolvidas, bem como sobre a percepção geral
do mercado sobre a economia brasileira. O desenvolvimento desses casos de condutas antiéticas tem
afetado e pode continuar a afetar adversamente nossos negócios, a condição financeira e os resultados
operacionais da Companhia, bem como o preço de negociação de suas ações. A Companhia não pode
prever se as investigações em curso irão conduzir a uma maior instabilidade política e econômica,
nem se novas alegações contra funcionários e executivos do governo e/ou companhias privadas
surgirão no futuro.
Até a data deste Formulário de Referência, o presidente Jair Bolsonaro está sendo investigado pelo
Supremo Tribunal Federal pela suposta prática de atos impróprios. Quaisquer consequências de tais
investigações, incluindo uma potencial abertura de processo de impeachment, poderiam ter efeitos
adversos relevantes no ambiente político e econômico no Brasil, bem como em negócios que operam
no Brasil, inclusive nos negócios da Companhia.
Além disso, qualquer dificuldade do Governo Federal em conseguir maioria no Congresso Nacional
poderia resultar em impasses no Congresso Nacional, agitação política e manifestações massivas e/ou
greves, que poderiam afetar adversamente as nossas operações. Incertezas em relação à
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implementação, pelo novo governo, de mudanças relativas às políticas monetária, fiscal e
previdenciária, bem como à legislação pertinente, podem contribuir para a instabilidade econômica.
Essas incertezas e novas medidas podem aumentar a volatilidade do mercado de títulos brasileiros.

Qualquer degradação da classificação de crédito do Brasil (“Rating”) pode afetar
negativamente o preço de nossas ações ordinárias.
Podemos ser adversamente afetados pela percepção dos investidores quanto aos riscos relacionados
à classificação de crédito da dívida soberana do Brasil. As agências de classificação avaliam
regularmente o Brasil e suas classificações soberanas, que se baseiam em uma série de fatores,
incluindo tendências macroeconômicas, condições fiscais e orçamentárias, métricas de cálculos de
dívida e a perspectiva de mudanças em qualquer desses fatores.
Em setembro de 2015, a Standard & Poor’s iniciou a revisão da nota de risco de crédito soberano do
Brasil, rebaixando-a para um grau abaixo do denominado grau de investimento e, desde então, o
Brasil vem sofrendo sucessivos cortes em sua nota pelas três principais agências de classificação de
risco no mundo. Após o rebaixamento feito em 30 de setembro de 2015, a Standard & Poor’s reduziu
novamente a nota de risco de crédito do Brasil de BB+ para BB e, mais recentemente, em 11 de
janeiro de 2018, rebaixou a nota de risco de crédito soberano do Brasil de BB para BB- com
perspectiva estável. A Standard & Poor’s subsequentemente, em abril de 2020 manteve o rating de
crédito soberano do Brasil para BB-, mas mudou sua perspectiva de estável para negativa em maio
de 2020. Em fevereiro de 2016, a Moody’s rebaixou a nota de risco de crédito do Brasil para um grau
abaixo do grau de investimento, para Ba2, com uma perspectiva negativa, alterada em abril de 2018
para uma perspectiva estável. Em fevereiro de 2018, a Fitch rebaixou novamente a nota de risco de
crédito soberano do Brasil para BB negativo, nota essa que foi reafirmada em agosto de 2018, com
uma perspectiva estável. A Fitch também rebaixou o rating de crédito soberano do Brasil para BBcom perspectiva negativa em maio de 2020. Na data de apresentação deste Formulário, o rating de
crédito soberano do Brasil o rating de crédito brasileiro era classificado como BB-estável, Ba2 estável
e BB-negativo, pela Standard & Poor´s, Moody´s e Fitch, respectivamente.
Como resultado dessa degradação, os preços dos títulos emitidos por empresas brasileiras foram
afetados negativamente. A continuação ou o agravamento da atual recessão brasileira, pode levar a
novos rebaixamentos.
A Companhia não pode garantir que as agências de rating manterão essas classificações sobre o
crédito brasileiro. Qualquer nova degradação das classificações de crédito soberano do Brasil poderia
aumentar a percepção de risco dos investidores e, como resultado, afetar negativamente o preço de
nossas ações ordinárias.

A inflação e as medidas do Governo Federal para combatê-la podem contribuir para a
incerteza econômica no Brasil, afetando adversamente o resultado operacional da
Companhia.
Historicamente, o Brasil tem registrado elevadas taxas de inflação, se comparadas com as economias
mais desenvolvidas. A inflação e determinadas medidas do Governo Federal para combatê-las, como
elevação da taxa de juros básica da economia (“SELIC”) tiveram impacto negativo relevante sobre a
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economia brasileira, na medida em que reduziram o nível de atividade econômica, aumentaram o
custo de captação das empresas, além de reduzirem os investimentos de longo prazo. Os índices de
inflação anuais foram de 0,53%, 7,55% e 7,32% em 2017, 2018 e 2019, respectivamente, de acordo
com o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M). O COPOM frequentemente ajusta a taxa de juros
em situações de incerteza econômica para atingir metas estabelecidas na política econômica do
governo brasileiro. A inflação, bem como as medidas governamentais para combatê-la e a especulação
pública sobre possíveis medidas governamentais futuras, tem produzido efeitos negativos relevantes
sobre a economia brasileira e contribuído para a incerteza econômica no Brasil, aumentando a
volatilidade do mercado de capitais brasileiro, o que pode causar um efeito adverso sobre a
Companhia.
No passado, as medidas adotadas para combater a inflação, bem como a especulação sobre tais
medidas, geraram clima de incerteza econômica no Brasil e aumentaram a volatilidade do mercado
brasileiro de valores mobiliários. Os índices de inflação anuais foram de–0,53%, 7,55% e 7,32% em
2017, 2018 e 2019, respectivamente, de acordo com o Índice Geral de Preços – Mercado, divulgado
pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-M), e de 2,95%, 3,75% e 4,31% em 2017, 2018 e 2019,
respectivamente, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA).
Quaisquer medidas tomadas pelo governo brasileiro no futuro, incluindo a redução nas taxas de juros,
intervenção no mercado de câmbio e a implementação de mecanismos para ajustar ou determinar o
valor do Real, podem desencadear inflação, afetando adversamente o desempenho geral da economia
brasileira
Caso o Brasil venha a vivenciar significativa inflação no futuro, não é possível prever se a Companhia
será capaz de compensar os efeitos da inflação em sua estrutura de custos, por meio do repasse do
aumento dos custos decorrentes da inflação para os preços cobrados de seus clientes, o que poderá
diminuir as margens operacionais da Companhia.
Além disso, no caso de aumento da inflação, o governo brasileiro pode optar por aumentar
significativamente as taxas de juros. O aumento nas taxas de juros pode afetar não apenas o custo
dos novos empréstimos e financiamentos da Companhia, mas também o custo de seu endividamento
atual, bem como o caixa e equivalentes a caixa, títulos e valores mobiliários e contratos de
arrendamento a pagar da Companhia, que estão sujeitos a taxas de juros. Dessa forma, a flutuação
nas taxas de juros brasileiras e a inflação podem afetar adversamente a Companhia, porque ela tem
empréstimos e financiamentos indexados à variação do CDI e às taxas oficiais de juros de longo
prazo (TJLP). Por outro lado, uma redução significativa nas taxas de CDI, TJLP ou inflação pode
afetar adversamente a receita de suas aplicações financeiras.
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Esta seção destina-se a descrever os principais riscos de mercado aos quais a Companhia está exposta.
Tais riscos referem-se basicamente àqueles do curso normal de seus negócios, relacionados às
oscilações de câmbio, preço e taxas de juros.
Risco de Crédito
O risco de crédito decorre das operações comerciais da Companhia, oriundos da venda de seus
produtos e/ou prestação de serviços, incluindo os recebíveis e créditos junto a seus clientes. Este
risco engloba não somente o não recebimento desses valores pela Companhia, mas também o
recebimento dos valores fora do prazo inicialmente acordado.
Considerando que o valor contábil dos ativos financeiros da Companhia representa a exposição
máxima do risco do crédito, essa exposição, em 30 de junho de 2020, era de R$ 155.188 milhões em
caixa somados a R$ 14.263 milhões em ativos financeiros e, ainda, aproximadamente R$ 79.524
milhões em clientes a receber.
Risco de Liquidez
O risco de liquidez refere-se à possibilidade de a Companhia não cumprir suas obrigações contratuais
nas datas previstas, bem como encontrar dificuldades em atender às necessidades do seu fluxo de
caixa devido a restrições de liquidez do mercado. As principais fontes de recursos financeiros
utilizados pela Companhia são advindas de empréstimos tomados com instituições financeiras com
vencimento de longo prazo e realização da venda de seus produtos.
Caso a Companhia não possua liquidez para honrar suas obrigações relativas a empréstimos e
financiamentos e fornecedores, os respectivos credores da Companhia poderão: (i) declarar o
vencimento antecipado dos empréstimos e financiamentos da Companhia, além de desencadear o
vencimento antecipado cruzado ou inadimplemento cruzado (cross-acceleration e cross-default) de outras
obrigações da Companhia; e (ii) tomar as medidas judiciais cabíveis para cobrança dos respectivos
créditos, o que pode afetar os resultados operacionais da Companhia de forma negativa.
A tabela a seguir demonstra os passivos financeiros nas posições no período findo em 30 de junho
de 2020 e no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019:

Consolidado

Fornecedores
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Empréstimos e financiamentos

825.937

376.477

Partes Relacionadas

40.000

-

Outras contas a pagar

2.347

4.599

992.829

497.705

Risco de Mercado
O risco de mercado está associado ao impacto gerado pelas variações dos ativos e passivos da
Companhia, bem como nas receitas oriundas das oscilações de taxa de câmbio, taxas de juros e
indexadores, conforme demonstrado a seguir.
A seguir demonstramos a exposição cambial da Companhia:
Últ. Inf.
Exercício
social
Contábil
(30/06/2020) (31/12/2019)
(US$)
(US$)
Saldos indexados em dólares
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores no exterior
Contratos de swap
Posição líquida

29.056
991
(28.713)
1.334

17.681
7.346
18.252
6.775

Em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, os ativos e passivos financeiros da
Companhia apresentavam os seguintes valores:
Últ. Inf. Contábil
(30/06/2020)

Exercício
social
(31/12/2019)

Taxa variável – CDI
Ativos financeiros

148.766

Passivos financeiros

(315.355)

28.957
(215.183)

(166.589)

(186.226)

Adicionalmente, conforme descrito na seção 7.3(e) deste Formulário de Referência, a produção da
Companhia está sujeita ao fornecimento de determinadas matérias primas, as quais, atualmente, são
fornecidas por poucos fornecedores no mercado.
Risco de Taxa de Juros
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O risco de taxa de juros está ligado à possibilidade da variação da taxa de juros que precificam os
ativos e passivos da Companhia. Eventual aumento da taxa de juros poderá provocar aumento dos
custos de captação da Companhia, bem como dos custos dos empréstimos. Os efeitos desses
movimentos são refletidos no resultado financeiro da Companhia.
A Companhia realizou análise de sensibilidade com o objetivo mensurar o impacto às mudanças das
variáveis de mercado sobre cada instrumento financeiro representativo. Não obstante, a liquidação
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados
devido à subjetividade contida no processo utilizado na preparação dessas análises. São apresentados
o cenário provável (cenário base) e mais dois cenários, nos termos determinados pela Instrução da
CVM nº 475, de 17 de dezembro de 2008, representando a deterioração da variável de risco em 25%
(possível) e 50% (remoto). O cenário provável foi definido por meio de premissas disponíveis no
mercado (B3 e publicações BC Focus). A tabela abaixo demonstra a sensibilidade a eventuais
mudanças no patamar, indicando a deterioração na situação financeira da Companhia mediante o
incremento nas taxas de juros, sobre a parcela de empréstimos e financiamentos afetada abaixo:
30 de junho de 2020

Cenário

(Milhares de Reais)

Provável

Fator

Taxa

de

média

Risco

a.a.

Posição Ativa

CDI

2,15%

148.766

2,15%

Posição Passiva

CDI

2,15%

(315.355)

2,15%

Exposição líquida a Perda

Valores
expostos

Taxa
média
a.a

(166.589)

Efeito no
resultado
0
-

Cenário Possível

Cenário Remoto

Taxa

Taxa

média
a.a

Efeito no
resultado

média
a.a

Efeito no
resultado

2,69%

37.192

3,23%

74.383

2,69%

(78.839)

3,23% (157.678)

(41.647)

(83.295)

Adicionalmente, os impactos da pandemia da Covid-19 na economia global podem acarretar
oscilações de taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras impactando dívidas existentes e/ou
a necessidade de adquirir novos passivos financeiros.
Risco de Taxa de Câmbio e Derivativos
O risco de câmbio está atrelado às variações dos ativos e passivos da Companhia indexados a moedas
estrangeiras. A elevação da taxa de câmbio poderá acarretar um aumento no valor do endividamento
financeiro da Companhia em relação aos empréstimos contraídos em moedas estrangeiras, bem como
aumento no custo de compra de matéria prima importada.
Em 30 de junho de 2020, o saldo das contas da Companhia a receber derivadas de exportação
representaram 64% do total consolidado de contas a receber, enquanto 19% do endividamento
financeiro da Companhia foram contraídos em moedas estrangeiras, exclusivamente em dólares
norte-americanos. Ainda, nesse mesmo período, 88% da matéria-prima da Companhia foi adquirida
em moeda estrangeira, sendo que 51% deste montante em dólares norte-americanos.
A Companhia utiliza instrumentos de derivativos disponíveis no mercado como um meio de proteção
às variações das taxas de câmbio. Eventualmente, tais instrumentos derivativos poderão deixar a
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empresa exposta e afetar desfavoravelmente os negócios, a condição financeira, os resultados
operacionais da Companhia, bem como sua capacidade de pagamento. Para mais informações sobre
o nível de endividamento da Companhia, veja item 10.1 deste Formulário de Referência.
A Companhia realizou análise de sensibilidade dos principais riscos das variáveis de mercado sobre
cada instrumento financeiro representativo. Não obstante, a liquidação das transações envolvendo
essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados devido à subjetividade contida
no processo utilizado na preparação dessas análises. As informações demonstradas no quadro abaixo
mensuram contextualmente o impacto nos resultados da Companhia e das controladas em função da
variação de cada risco destacado até a data de vencimento destas operações. São apresentados o
cenário provável (cenário base) e mais dois cenários, nos termos determinados pela Instrução da
CVM nº 475, de 17 de dezembro de 2008, representando a deterioração da variável de risco em 25%
(possível) e 50% (remoto). O cenário provável foi definido por meio de premissas disponíveis no
mercado (B3 e Bloomberg):
30 de Junho
de 2020
(Milhares de

Cenário

Cenário Possível

Cenário Remoto

Reais)

Provável

- 25%

- 50%

Posição Ativa

Fator

Taxa

de

média

Risco

a.a.

USD

5,4760

Posição
Passiva

USD

5,4760

Taxa

Efeito

Taxa

Efeito

Taxa

média

no

média

no

média

no

a.a

resultado

a.a

resultado

a.a

resultado

157.233

5,40

(2.182)

6,75

36.580

8,10

75.343

(164.538)

5,40

6,75

(38.280)

8,10

(78.844)

Valores
expostos

2.284

Efeito

Exposição líquida a
(7.306)

Perda

101

(1.700)

(3.501)

31 de
dezembro de
2019
(Milhares de

Cenário
Provável

Reais)

Posição Ativa

Cenário Possível

Fator

Taxa

de

média

Valores
expostos

Cenário Remoto

- 25%

- 50%

Taxa

Efeito

Taxa

Efeito

Taxa

Efeito

média

no

média

no

média

no

Risco

a.a.

a.a

resultado

a.a

resultado

a.a

resultado

USD

4,0307

73.568

4,10

1.265

5,13

19.973

6,15

38.681

USD

4,0307

(100.876)

4,10

(1.734)

5,13

(27.387)

6,15

(53.040)

Posição
Passiva

Exposição líquida a
Perda

(27.308)

(470)

543

(7.414)

(14.358)
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Processos cíveis
Em 30 de junho de 2020, a Companhia e suas controladas eram parte em 2 ações cíveis, com valor
envolvido estimado agregado em aproximadamente R$ 577 mil, cuja chance de perda foi avaliada
pelos assessores legais da Companhia como possível.
Essas ações, individualmente consideradas, não têm relevância material para o negócio ou o resultado
das operações da Companhia ou de suas controladas. Com base nos pareceres de seus consultores
jurídicos externos, a Companhia não constituiu qualquer provisão a estas ações cíveis até 30 de junho
de 2020.
Processos tributários
Em 30 de junho de 2020, a Companhia e suas controladas estavam envolvidas em aproximadamente
91 processos judiciais e administrativos de natureza tributária, dos quais: (i) 35 foram movidos em
face da Companhia e foram avaliados pelos assessores legais da Companhia como de risco de perda
possível e que, caso venham a se materializar, ocasionarão um impacto financeiro à Companhia no
valor envolvido máximo estimado em aproximadamente R$ 20,2 milhões, para os quais nenhuma
provisão foi constituída pela Companhia; e (ii) 56 foram movidos pela Companhia: sendo 36 medidas
cautelares para desembaraço de mercadorias por discussões sobre classificação de Nomenclatura
Comum do Mercosul - NCM dos produtos importados, avaliados pelos assessores legais da
Companhia como de risco de perda remoto, e que possuem valor envolvido máximo estimado em
aproximadamente R$ 62,8 milhões; um mandado de segurança preventivo sem valor de causa
estimado, objetivando o livre desembaraço aduaneiro de mercadorias por discussões sobre
classificação de Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM dos produtos importados, avaliado pelos
assessores legais da Companhia como de risco de perda remoto; 15 processos que visam capturar
direitos sobre tributos, em valor envolvido máximo estimado em aproximadamente R$ 14,7 milhões,
sendo 10 processos avaliados pelos assessores legais da Companhia como de risco de perda possível
e 5 avaliados pelos assessores legais da Companhia como remoto; um mandado de segurança, no
valor de aproximadamente R$ 0,6 milhão, objetivando diferimento de cumprimento de obrigações
principais e acessórias; 3 processos sem valor de causa estimado que visam diferimento de tributos,
não pagamento de contribuições previdenciárias em casos específicos e utilização de saldo credor de
IPI, todos fundamentados na pandemia da Covid-19. Não há processos judiciais ou administrativos,
cujo polo passivo figure a Companhia, avaliados como de risco de perda provável ou remota.
Abaixo a Companhia apresenta informações sumarizadas acerca dos processos judiciais e
administrativos, de natureza tributária, em que a Companhia ou suas controladas são partes, que não
estão sob sigilo e que são considerados como individualmente relevantes para a Companhia ou suas
controladas:
Processo n.º 1 | 0801200-16.2019.4.05.8100
a. juízo
10ª Vara Federal da Comarca de Fortaleza, Estado do Ceará
b. instância
2ª instância – TRF da 5ª Região
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c.
data
instauração
d.
partes
processo

de 01/02/2019

no Polo ativo: Aeris Ind. e Com. de Equipamentos para Geração de Energia
S.A.;
Polo passivo: Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Fortaleza
e. valores, bens ou Há estimativa inicial de recuperação dos recolhimentos dos últimos 5 anos
direitos
anteriores à ação no valor de R$ 14.000.000,00 – os valores envolvidos não
envolvidos
representam contingência passiva para a Companhia.
f. principais fatos Trata-se de Mandado de Segurança movido pela Companhia com o intuito
de assegurar o direito de não incluir o montante relativo às contribuições do
PIS/COFINS apuradas pelas suas respectivas alíquotas na base de cálculo das
próprias contribuições sociais ao PIS/COFINS. Ainda, com o intuito de
compensação dos valores recolhidos na sistemática acima, pelos últimos 5
anos. Decisões de 1ª e 2ª instâncias desfavoráveis à Companhia. Aguarda-se
interposição de recurso aos tribunais superiores pela Fazenda Nacional.
g. chance de perda Possível
(provável,
possível
ou
remota)
h. análise do Caso não seja provida a ação na última instância, a Companhia perderá o
impacto em caso direito de discutir a mesma tese futuramente, sendo esta considerada
de perda do relevante.
processo
Processo n.º 2 | 10380.724790/2020-09
a. juízo
Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Fortaleza
b. instância
1ª instância (Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil)
c.
data
de 28/04/2020
instauração
d. partes no Polo ativo: Receita Federal do Brasil em Fortaleza;
processo
Polo passivo: Aeris Ind. e Com. de Equipamentos para Geração de Energia
S.A.
e. valores, bens R$ 931.000,00.
ou
direitos
envolvidos
f. principais fatos Trata-se de Processo Administrativo referente ao Auto de Infração lavrado em
relação a Declaração de Importação de n. 20/0597896-4, com aplicação de
multa por erro de classificação fiscal de mercadoria (fibra de carbono
pultrudada), mais diferença de Imposto de Importação e Imposto sobre
Produtos Industrializados. Já apresentada defesa administrativa. Aguardando
julgamento.
g. chance de Possível
perda (provável,
possível
ou
remota)
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h. análise do
impacto em caso
de perda do
processo

A Companhia considera relevante este processo em razão do valor envolvido
se considerado seus conexos (vide item 4.6). Caso a ação venha a ser julgada
desfavoravelmente de forma definitiva, ocorrerá a cobrança efetiva do tributo,
com o consequente pagamento do valor da causa (R$931.000,00) devidamente
atualizado, o que gerará reflexos financeiros à Companhia.

Processo n.º 3 | 11131.720489/2020-12
a. juízo
Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Fortaleza
b. instância
1ª instância (Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil)
c.
data
de 18/05/2020
instauração
d. partes no Polo ativo: Receita Federal do Brasil em Fortaleza;
processo
Polo passivo: Aeris Ind. e Com. de Equipamentos para Geração de Energia
S.A.
e. valores, bens ou R$ 809.000,00.
direitos
envolvidos
f. principais fatos Trata-se de Processo Administrativo referente ao Auto de Infração lavrado
em relação a Declaração de Importação de nº 20/0808214-7, com aplicação
de multa por erro de classificação fiscal de mercadoria (fibra de carbono
pultrudada), mais diferença de Imposto de Importação e Imposto sobre
Produtos Industrializados, bem como desclassificação de regime de drawback
com reflexo de diferenças no PIS/COFINS. Já apresentada defesa
administrativa. Aguardando julgamento.
g. chance de Possível
perda (provável,
possível
ou
remota)
h. análise do A Companhia considera relevante este processo em razão do valor envolvido
impacto em caso se considerado seus conexos (vide item 4.6). Caso a ação venha a ser julgada
de perda do desfavoravelmente de forma definitiva, ocorrerá a cobrança efetiva do tributo,
processo
com o consequente pagamento do valor da causa (R$809.000,00)
devidamente atualizado, o que gerará reflexos financeiros à Companhia.
Processos trabalhistas
Em 30 de junho de 2020, a Companhia e suas controladas eram parte em aproximadamente 134
ações trabalhistas, com valor envolvido estimado em aproximadamente R$ 2.358 milhões.
Essas ações, individualmente consideradas, não têm relevância material para o negócio ou resultado
das operações da Companhia ou de suas controladas. Com base nos pareceres de seus consultores
jurídicos externos, a Companhia não constituiu qualquer provisão a estas ações trabalhistas até 30 de
junho de 2020.
Outros Processos
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Não aplicável.
4.3.1.

Valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.3.:

Processos cíveis
Em 30 de junho de 2020, não foi indicado quaisquer processos cíveis relevantes na seção 4.3, portanto
sem qualquer provisionamento realizado pela Companhia.
Processos tributários
Em 30 de junho de 2020, não foi indicado quaisquer processos tributários passíveis de
provisionamento pela Companhia.
Processos trabalhistas
Em 30 de junho de 2020, não foi indicado quaisquer processos trabalhistas passíveis de
provisionamento pela Companhia.
Outros Processos
Não aplicável.
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4.4 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos Cujas Partes Contrárias Sejam
Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores

Não aplicável, dado que, em 30 de junho de 2020, a Companhia não possuía quaisquer processos
judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias fossem administradores, exadministradores, controladores, ex-controladores ou investidores da Companhia ou de suas
controladas.
4.4.1.

Valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.4:

Não aplicável.
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A Companhia e suas controladas não possuem processos sigilosos relevantes a que referir.
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto

Processos tributários
Em 30 de junho de 2020, a Companhia figurava no polo passivo de 27 autos de infração que visam
cobrar multas e diferenças de tributos pagos (II, IPI e, em alguns casos, PIS/PASEP) por erro de
classificação de NCM.
Em virtude da parametrização em canais amarelo e vermelho para o insumo respectivo, cerca de 36
medidas cautelares para desembaraço dos insumos por discussões sobre classificação NCM dos
produtos importados foram ajuizadas. Além disso, há 1 mandado de segurança preventivo para que,
em situações semelhantes no futuro, não mais fosse obstado o desembaraço aduaneiro das
mercadorias importadas pela Companhia.
a.

Valores envolvidos:

Em 30 de junho de 2020, entre as causas de natureza administrativa com perda estimada como
possível, destacam-se os autos de infração lavrados pela Receita Federal, ocorridos no segundo
trimestre de 2020, no montante de R$ 13.580 mil sob alegação de suposto erro na classificação fiscal
de categorização de NCM. Os assessores jurídicos da Companhia entendem que a alegação é indevida
e, por essa razão, os valores não estão provisionados em 30 de junho de 2020.
b.

Prática da Companhia ou de sua controlada que causou tal contingência:

A Companhia importa desde 2016 a fibra de carbono pultrudada classificada em uma NCM para fibra
de carbono, insumo essencial para o seu processo produtivo. A Receita Federal, porém, entende que
o referido insumo se encaixa em obra de fibra de carbono, portanto, uma classificação NCM diversa
da dada pela Companhia e com diferenças de 12% de II e 2% de IPI, sendo também cobrado pela
Receita Federal a contribuição para o PIS/PASEP em casos de importação em regime de drawback.
4.6.1.

Valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.6.:

Processos tributários
Em 30 de junho de 2020, não foi indicado quaisquer processos tributários passíveis de
provisionamento pela Companhia.
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4.7 - Outras Contingências Relevantes

A Companhia e suas controladas não possuem outras contingências relevantes a que se referir não
abrangidas pelos itens anteriores.
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados

Não aplicável, uma vez que a Companhia não é companhia estrangeira.
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a.
se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos,
destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso
negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política;
A Companhia possui uma Política de Gerenciamento de Riscos (“Política”), a qual estabelece os
processos e os responsáveis pela identificação, avaliação e monitoramento de riscos relacionados à
Companhia e ao seu setor de atuação, além de traçar diretrizes e responsabilidades nas ações
relacionadas ao monitoramento, prevenção, mitigação, contingenciamento e transferência de riscos
dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho de Administração. A Política foi elaborada e aprovada
pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 18 de agosto de 2020.

b.
os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando
houver, incluindo:
i.
os riscos para os quais se busca proteção
A Companhia monitora especialmente os riscos aos quais está exposta em linha com o item 4.1 do
Formulário de Referência. Tratam-se de eventos incertos que podem afetar em maior ou menor grau,
se realizados, os ativos e o patrimônio da Companhia.
Dentre esses, podemos citar:
(i)

(ii)
(iii)

(iv)
(v)

Risco de Compliance: está associado a aplicações de punições legais e/ou regulatórias,
bem como a perdas reputacionais e/ou financeiras, decorrentes de inconformidades no
cumprimento e aplicação de leis, regulamentações, do Código de Conduta e/ou de
políticas corporativas da Companhia.
Risco Estratégico: está associado à tomada de decisão da alta administração e pode
gerar perda substancial no valor econômico da Companhia.
Risco Financeiro: está associado às operações financeiras/contábeis da Companhia e
à possibilidade de emissão de relatórios financeiros, gerenciais, regulatórios, fiscais,
estatutários e de sustentabilidade incompletos, inadequados, inexatos ou intempestivos
e expondo a Companhia a multas, penalidades e outras sanções. Adicionalmente, é o
risco de que os fluxos de caixa não sejam administrados efetivamente para maximizar a
geração de caixa operacional, gerenciar os riscos e retornos específicos das transações
financeiras e captar e aplicar recursos financeiros de acordo com as políticas
estabelecidas.
Risco de Imagem: está associado à ocorrência de evento que pode causar impacto
negativo à reputação, credibilidade ou marca da Companhia.
Risco Operacional: está associado à ocorrência de perdas resultantes de falhas,
deficiências ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, assim como de
eventos externos como catástrofes naturais, fraudes, greves e atos terroristas. Entre os
eventos de risco operacional, incluem-se fraudes internas e externas; demandas judiciais;
segurança deficiente do local de trabalho; práticas inadequadas relativas a clientes,
produtos e serviços; danos a ativos físicos; entre outros.
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(vi)

(vii)
(viii)

Risco Regulatório: está associado à ocorrência de modificações nas regulamentações e
ações de órgãos reguladores que podem afetar significativamente a habilidade da
Companhia em administrar eficientemente seus negócios.
Risco Socioambiental: está associado à ocorrência de perdas em virtude de efeitos
negativos ao meio-ambiente e à sociedade.
Risco Tecnológico: está associado a falhas, indisponibilidade ou obsolescência de
equipamentos e instalações produtivas ou fabris, assim como de sistemas informatizados
de controle, comunicação, logística e gerenciamento operacional, que prejudiquem ou
impossibilitem a continuidade das atividades regulares da organização, ao longo da sua
cadeia de valor (clientes, fornecedores, parceiros e unidades regionais). Pode estar
também associado a erros ou fraudes, internas ou externas, nos sistemas informatizados
ao capturar, registrar, monitorar e reportar corretamente transações ou posições.

As ações resultantes da análise de riscos mencionados no item, classificados conforme a relação entre
probabilidade de ocorrência e impacto caso ocorram estão identificadas no subitem “ii” da letra “b”
deste item 5.1 abaixo.
ii.

os instrumentos utilizados para proteção

A Companhia entende que riscos são inerentes a qualquer negócio e o tratamento destes visa reduzir
a probabilidade de ocorrência dos eventos de incerteza e/ou reduzir o impacto gerado nos resultados
da Companhia.
Depois de identificados, avaliados e mensurados, a Companhia define o tratamento que será dado
aos riscos e como estes devem ser monitorados e comunicados às diversas partes envolvidas. Tratar
os riscos consiste em decidir entre aceitá-lo, eliminá-lo ou transferi-lo. A decisão depende
principalmente do grau de apetite ao risco da Companhia.
Existem várias alternativas para tratamento dos riscos:
භ Evitar o Risco: decisão de não se envolver ou agir de forma a se retirar de uma situação de
risco;
භ Aceitar o Risco: caso a Companhia opte por aceitar o risco, existem quatro alternativas
possíveis: reter, reduzir, transferir/compartilhar ou explorar o risco, conforme segue:
o

Reter o Risco: manter o risco no nível atual de impacto e probabilidade;

o

Reduzir o risco: a Companhia toma ações no sentido de minimizar a probabilidade
e/ou impacto do risco;

o

Transferir e/ou compartilhar: a Companhia realiza atividades que visam à redução
do impacto e/ou da probabilidade de ocorrência do risco por meio da transferência
ou do compartilhamento de uma parte do risco; e
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o

Explorar o Risco: a Companhia aumenta o grau de exposição ao risco na medida em
que isto possibilita vantagens competitivas
iii.

a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A Política prevê os papéis e responsabilidades para condução deste tema dentro da Companhia.
Atualmente, a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos da Companhia conta com o
envolvimento dos seguintes órgãos e agentes: (i) Conselho de Administração; (ii) Diretoria; (iii)
Comitê de Auditoria; (iv) Área de Controles Internos, Gerenciamento de Riscos e Compliance; (v)
Auditoria Interna, sendo essa última coordenada pela Grant Thornton, uma das maiores empresas
globais de auditoria, tributos, consultoria e transações do país; e (vi) os gestores e colaboradores (que
atuam na chamada 1ª (primeira) linha de defesa).
Nota-se que o processo de gerenciamento de riscos da Companhia é estruturado a partir de 3 (três)
linhas de defesa.
A 1ª (primeira) linha de defesa é formada essencialmente pelos gestores e colaboradores que atuam
na linha de frente dos negócios da Companhia. Nessa condição, gestores e colaboradores, no tocante
às operações sob sua gestão, assumem responsabilidade por observarem a Política e as diretrizes de
gerenciamento de risco estabelecidas no âmbito da Companhia.
Os gestores e colaboradores devem identificar e monitorar riscos sob sua gestão, reportando à Área
de Controles Internos, Gerenciamento de Riscos e Compliance (e/ou à Auditoria Interna, se aplicável)
eventos de risco materiais e/ou recorrentes ou que não estejam em consonância com diretrizes e
limites de risco estabelecidos pela Companhia.
Por fim, cabe a esta 1ª (primeira) linha de defesa executar, no dia a dia, os planos de ação
eventualmente definidos em resposta aos riscos envolvidos nas operações sob sua gestão.
Na 2ª (segunda) linha de defesa, por sua vez, encontra-se diretamente a Área de Controles Internos,
Gerenciamento de Riscos e Compliance, cujas funções incluem a organização e estruturação do
processo de gerenciamento de riscos no âmbito da Companhia.

Cabe a esta área atuar com vistas a desenvolver e padronizar procedimentos e sistemas que permitam
identificar, avaliar, monitorar e tratar riscos. Ressalta-se que a Área de Controles Internos,
Gerenciamento de Riscos e Compliance atua tanto no apoio aos gestores e colaboradores na
identificação e monitoramento de riscos e elaboração de planos de ação, quanto junto à alta
administração da Companhia, reportando-lhes (de forma independente) informações e indicadores
sobre a exposição a riscos e o processo de gerenciamento de riscos em si.
A 3ª (terceira) linha de defesa, a seu tempo, é exercida primordialmente pela Auditoria Interna
(coordenada pela Grant Thornton). A Auditoria Interna tem como função atuar de modo imparcial,
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independente e autônomo com vistas a monitorar e aferir a conformidade, qualidade e efetividade do
processo de gerenciamento de riscos da Companhia.
Nota-se ainda que, sempre que julgar pertinente, a Auditoria Interna deve recomendar melhorias
e/ou planos de ação para o adequado tratamento de riscos (auditando a implementação desses
planos).
É de se destacar ainda que a alta administração da Companhia também é atuante neste processo,
cabendo-lhe assegurar a efetividade das linhas de defesa descritas acima e a observância das diretrizes
da Política.
Nesse processo, o Conselho de Administração, com o suporte do Comitê de Auditoria, assume papel
geral de supervisão e avaliação periódica dos riscos a que a Companhia está exposta e da estrutura de
gerenciamento de Riscos acima destacada e da eficácia dos controles internos, inclusive considerando
os relatórios, avaliações, propostas e reportes recebidos, inclusive, da Diretoria.
Para referência, são destacadas, abaixo, as principais atribuições dos órgãos e agentes envolvidos no
processo de gerenciamento de riscos da Companhia, em conformidade com a Política:
Conselho de Administração
No âmbito do Gerenciamento de Riscos, o Conselho de Administração é responsável por:
භ

Estabelecer o nível de apetite ao risco e o nível de tolerância a risco da Companhia;

භ

Revisar o portfólio de riscos assumidos pela Companhia;

භ

Supervisionar o gerenciamento de Riscos da Companhia e avaliar periodicamente a
exposição da Companhia a Riscos e a eficácia do sistema interno de gerenciamento de Riscos,
dos controles internos e do sistema de integridade/conformidade (compliance);

භ

Zelar para que a Diretoria possua mecanismos e controles internos para conhecer, avaliar e
controlar os Riscos, a fim de mantê-los em níveis compatíveis com os limites fixados; e

භ

Aprovar esta Política, bem como aprovar atualizações e revisões à Política sempre que
necessário.

Diretoria
No âmbito do Gerenciamento de Riscos, a Diretoria é responsável por:
භ

Identificar Riscos preventivamente e adotar medidas para sua prevenção e minimização;

භ

Propor ao Conselho de Administração o nível de Apetite ao Risco e o nível de Tolerância a
Risco da Companhia;
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භ

Executar esta Política e propor ao Conselho de Administração, sempre que necessário, a
necessidade de sua revisão em função de alterações nos Riscos a que a Companhia está
exposta;

භ

Implementar as estratégias e diretrizes da Companhia aprovadas pelo Conselho de
Administração; e

භ

Avaliar, pelo menos anualmente, a eficácia das políticas e dos sistemas gerenciamento de
Riscos e de controles internos da Companhia e prestar contas ao Conselho de Administração
sobre essa avaliação.

Comitê de Auditoria
No âmbito do Gerenciamento de Riscos, as atribuições do Comitê de Auditoria são:
භ

Assessorar o Conselho de Administração no monitoramento e controle de qualidade dos
controles internos e do gerenciamento de Riscos e compliance da Companhia;

භ

Propor ao Conselho de Administração a necessidade de revisão desta Política;

භ

Avaliar e monitorar as exposições de Risco da Companhia;

භ

Acompanhar de forma sistemática o gerenciamento de Riscos e o cumprimento de seus
objetivos; e

භ

Supervisionar e acompanhar as atividades da Auditoria Interna e da Área de Controles
Internos, Gerenciamento de Riscos e Compliance da Companhia;

Área de Controles Internos, Gerenciamento de Riscos e Compliance
No âmbito do Gerenciamento de Riscos, a Área de Controles Internos, Gerenciamento de Riscos e
Compliance é responsável por:
භ

Desenvolver os processos a serem utilizados no gerenciamento de Riscos;

භ

Assessorar a Diretoria na identificação preventiva de Riscos e sugerir medidas para sua
prevenção e minimização;

භ

Auxiliar o Comitê de Auditoria no monitoramento da exposição da Companhia a Riscos;

භ

Averiguar o cumprimento das estratégias e diretrizes da Companhia aprovadas pelo
Conselho de Administração e implementadas pela Diretoria;
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භ

Apoiar gestores e colaboradores na elaboração de planos de ação; e

භ

Conscientizar os gestores sobre a importância da gestão de riscos e a responsabilidade
inerente a cada colaborador .

Auditoria Interna
No âmbito do Gerenciamento de Riscos, a Auditoria Interna é responsável por:
භ Monitorar e aferir a qualidade e efetividade do processo de gerenciamento de Riscos,
controles internos e governança da Companhia, sempre recomendando melhorias;
භ Verificar a conformidade do processo de gerenciamento de Riscos com as políticas e normas
adotadas pela Companhia; e
භ Recomendar a adoção de planos de ação, acompanhar e auditar a sua implementação e a
efetividade dos tratamentos propostos.
Gestores e Coordenadores:
No âmbito do Gerenciamento de Riscos, atuando na denominada 1ª (primeira) linha de defesa,
compete aos gestores e coordenadores:
භ Identificar e monitorar os riscos envolvidos nas operações sob sua gestão, fornecendo
reportes adequados;
භ Cumprir com os níveis de Apetite de Risco definidos pelo Conselho de Administração;
භ Operacionalizar o gerenciamento de riscos, fazendo parte do processo de identificação,
avaliação e mensuração, implementando ações de mitigação preventivas e corretivas;
භ Participar de forma ativa na comunicação e treinamento que permita a disseminação de
forma consciente do gerenciamento de Riscos na Companhia; e
භ

Executar planos de ação definidos em resposta aos riscos envolvidos nas operações sob sua
gestão.

c.
a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação
da efetividade da política adotada
A Companhia entende que sua atual estrutura operacional e de controles internos contempla
procedimentos e mecanismos adequados e eficazes para o gerenciamento dos principais riscos aos
quais está exposta.

558

PÁGINA: 64 de 327

Formulário de Referência - 2020 - AERIS ENERGY

Versão : 1

5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos
Adicionalmente, o Conselho de Administração da Companhia supervisiona o gerenciamento de
riscos e avalia periodicamente a exposição da Companhia a riscos e a eficácia do sistema interno de
gerenciamento e dos controles internos.
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a.

se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de
mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação,
e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política
A Companhia possui uma política de gerenciamento de riscos formalizada. Adotamos internamente
alguns mecanismos e controles internos de gestão de riscos, os quais são acompanhados de perto
pelo Comitê de Auditoria da Companhia. Este Comitê é composto por membros do Comitê de
auditoria estatutário do conselho de administração que também visa a implementação de medidas
mitigatórias dos riscos de mercado aos quais a Companhia está exposta.

Adicionalmente, a Companhia aplica, no que couber, as diretrizes, regras e procedimentos constantes
da Política de Gerenciamento de Riscos aprovada pelo Conselho de Administração em 18 de agosto
de 2020 (“Política de Riscos”), e que também se destina à identificação, avaliação, tratamento e
comunicação adequada dos riscos de mercado a que a Companhia está sujeita.
A Companhia possui padrões de governança que proporcionam transparência nas suas operações, de
modo a evitar, mitigar e gerenciar possíveis riscos de mercado.

b.

os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado,
quando houver, incluindo:
i.

os riscos de mercado para os quais se busca proteção

Considerando os riscos mencionados no item 4.2 do Formulário de Referência e a categorização de
principais riscos trazida pela Política de Gerenciamento de Riscos, a companhia busca proteção
contra os seguintes riscos:
භ
භ
භ
භ
භ

Risco de Crédito
Risco de Liquidez
Risco de Mercado
Risco de Taxa de Juros
Risco de Taxa de Câmbio e Derivativos

Os riscos listados são acompanhados pelo Comitê de Auditoria da Companhia através de
controles internos gerenciais e estão sujeitos às disposições sobre identificação, avaliação, tratamento
e comunicação da Política de Gerenciamento de Riscos.
ii.

a estratégia de proteção patrimonial (hedge)

A Companhia em plena operação está exposta a vários riscos financeiros que são inerentes à suas
atividades. Tais riscos estão relacionados principalmente a câmbio e taxa de juros. O controle e gestão
desse risco busca minimizar, mitigar e monitorar tais exposições.
Neste contexto, as estratégias da Companhia permeiam além do controle, contratar operações de
hedge para fins exclusivos de proteção. Adicionalmente, a Companhia se utiliza de seu volume de
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exportações para equilibrar essa balança de entrada e saída de cambiais, tendo assim um hedge natural
estabelecido.
iii.

os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

Destacamos os principais instrumentos que são utilizados para proteção patrimonial:
භ

Taxa de Juros: diversificação de índices para as aplicações financeiras da Companhia,
construindo assim um portfólio pulverizado de riscos. Além disso, a Companhia gerencia
sua exposição líquida considerando valores, prazos e taxas de juros dos seus financiamentos
e empréstimos.

භ

Taxa de Câmbio: a Companhia se utiliza dos instrumentos financeiros devidamente
alinhados às exposições que às necessitam, sejam eles NDF, para cobertura de suas
importações diretamente relacionadas a sua produção (matéria-prima e demais itens de
estoques), ou seja, de Swap, para dívidas em moeda estrangeira. A Companhia conta com o
um controle gerencial através de planilhas que acompanha os volumes de exposição e a
necessidade de contratação de instrumentos para proteção.

භ

Risco de Liquidez: Companhia adota em suas práticas o monitoramento de suas contas a
fim de manter índices de liquidez adequados para o perfeito cumprimento de suas
obrigações; bem como gerencia suas reservas para situações inesperadas, investimentos ou
oportunidades de negócios futuros.
Risco de Crédito: a Companhia limita sua exposição ao risco de crédito a medida em que
faz a gestão da carteira de clientes. Diversifica suas vendas entre os principais clientes do
mercado eólico e as distribui tanto para o mercado interno como para mercado externo
(exportação). Adicionalmente, analisa as demonstrações financeiras dos clientes, bem como
mantém um monitoramento de perto dos principais indicadores de mercado dos quais estão
inseridos (leilão e projetos eólicos).

භ

භ

Risco de Mercado: a Companhia monitora e se utiliza de instrumentos financeiros para
mitigar os riscos associados às oscilações de taxas de juros e de câmbio. Adicionalmente
controla seus Ativos e Passivos a fim de garantir um equilíbrio em suas contas e reduzir
possíveis exposições aos riscos de Mercado.
Quanto a concentração de determinadas matérias primas em poucos fornecedores, a
Companhia tem buscado, juntamente com seus clientes, alternativas de desenvolvimento e
homologação de novos parceiros comerciais que possibilite maiores opções de fornecimento
de material.

iv.

os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

O monitoramento dos riscos de mercado é realizado de forma periódica e seus dados/análises são
reportados através de seus controles internos aos Administradores da Companhia. A Companhia
entende que a atual estrutura de controles internos é adequada e suficiente para o monitoramento de
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tais riscos. Os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos são estabelecidos de acordo
com os riscos que se busca monitorar:
භ

Riscos de Taxas de Juros: Esse risco sob o caixa/disponibilidade e as aplicações financeiras
da Companhia é monitorado de forma constante. A Companhia está sempre buscando
alternativas seguras e diversificadas para indexar esses ativos. Atualmente, o caixa e a
disponibilidade da Companhia são aplicados em CDBs ou Compromissadas lastreadas em
Debêntures que são atreladas atrelados à taxa de juros dos certificados de depósito
interbancário (CDI) e isentas de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A Companhia
por regra geral somente aplica seus recursos em bancos de primeira linha e com os quais
possui relacionamento comercial.

භ

Riscos de Taxas de Câmbio: Para o gerenciamento das variações cambiais a Companhia
utiliza como parâmetro de proteção a exposição líquida que encontra entre seus ativos e
passivos. Através de seus controles internos, a Companhia calcula a exposição com maior
periodicidade e busca alternativas de proteção para minimizar tais lacunas. Além de utilizar
instrumentos financeiros para realizar esta proteção, a Companhia busca reduzir a exposição
excessiva através do equilíbrio de seus ativos (receitas de exportação) que estão em moeda
estrangeira
, sobretudo em Dólar Americano; frente aos seus passivos (pagamentos de
importação), que também estão em moeda estrangeira, principalmente em Dólar Americano.

භ

Risco de Liquidez: a Companhia, através de seus indicadores internos, monitora seu nível
de endividamento considerando os padrões de mercado, bem como no cumprimento de
índices, como de covenants, previstos em contratos de empréstimos e financiamentos. Para
nível de endividamento, a Companhia considera o indicador Dívida Líquida por EBTIDA.
Para as operações com o BNDES, foram estipuladas algumas condições mínimas medidas a
partir de: (a) Relação da Dívida Líquida / EBTIDA antes dos incentivos fiscais deve ser igual
ou menor que 3,5; e (b) Patrimônio Líquido/ Ativo Total deve ser maior ou igual 0,2.

භ

Risco de Crédito: Conforme descrito no Risco de Taxa de Juros acima, a Companhia por
regra geral somente aplica seus recursos em bancos de primeira linha e com os quais possui
relacionamento comercial. Além disso, realiza a distribuição entre essas instituições com o
intuito de reduzir seu risco de crédito. Adicionalmente, a Companhia também estabelece
determinadas garantias nos contratos dos seus clientes, a fim de manutenção da produção e
mitigar também os riscos de Crédito
Conforme informações constantes no item 10.1 deste Formulário de Referência, para fins
de garantias dos contratos de clientes, a Companhia considera o adiantamento de recurso
para início de produção, bem como instrumentos de garantia de lote mínimo de produção
vinculadas a penalidades em caso de não cumprimento.

භ

Risco de Mercado: para gerenciamento dos riscos de mercado a Companhia analisa e
acompanha os principais indicadores do mercado eólico e de energia, bem como os
principais parâmetros mundiais do que diz respeito a matriz energética; e seus impactos em
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relação às possíveis oscilações de taxas de juros e de câmbio. Os principais indicadores
monitorados são, dentre outros, o de capacidade instalada no Brasil e no mundo, bem como
indicadores de leilões de energia no Brasil.
v.
se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção
patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos
A Companhia não realiza e adota como regra geral a não contratação de operações de instrumentos
financeiros que não estejam atrelados à uma real necessidade do negócio; assim não realiza
contratação para fins especulativos ou com outros objetivos diversos de proteção patrimonial
(Hedge).
vi.

a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

Conforme mencionado acima, a Companhia possui uma política e uma estrutura de gerenciamento
de riscos de mercado formalizada, composta pelo Comitê de Auditoria, ao qual compete auxiliar à
Administração na implementação de medidas de monitoramento dos riscos de mercado aos quais a
Companhia está exposta, bem como definição de estratégias e procedimentos mitigatórios de tais
riscos.
Adicionalmente, pauta-se pela estrutura e pelos procedimentos gerais descritos na Política de Riscos.
Assim sendo, diversos órgãos estão envolvidos nos processos de gerenciamento de riscos da
Companhia, além do Comitê de Riscos, os órgãos abaixo:
Compete ao Conselho de Administração:
භ

Estabelecer o nível de apetite ao risco e o nível de tolerância a risco da Companhia;

භ

Revisar o portfólio de riscos assumidos pela Companhia;

භ

Supervisionar o gerenciamento de riscos da Companhia e avaliar periodicamente a exposição
da Companhia a riscos e a eficácia do sistema interno de gerenciamento de riscos, dos
controles internos e do sistema de integridade/conformidade (compliance);

භ

Zelar para que a Diretoria possua mecanismos e controles internos para conhecer, avaliar e
controlar os riscos, a fim de mantê-los em níveis compatíveis com os limites fixados; e

භ

Aprovar a Política de Riscos, bem como aprovar atualizações e revisões à Política sempre
que necessário.

Compete à Diretoria:
භ

Identificar riscos preventivamente e adotar medidas para sua prevenção e minimização;
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භ

Propor ao Conselho de Administração o nível de apetite ao risco e o nível de tolerância a
risco da Companhia;

භ

Executar a Política de Riscos e propor ao Conselho de Administração, sempre que
necessário, a necessidade de sua revisão em função de alterações nos riscos a que a
Companhia está exposta;

භ

Implementar as estratégias e diretrizes da Companhia aprovadas pelo Conselho de
Administração; e

භ

Avaliar, pelo menos anualmente, a eficácia das políticas e dos sistemas gerenciamento de
Riscos e de controles internos da Companhia e prestar contas ao Conselho de Administração
sobre essa avaliação.

Compete ao Comitê de Auditoria:
භ

Assessorar o Conselho de Administração no monitoramento e controle de qualidade dos
controles internos e do gerenciamento de Riscos e compliance da Companhia;

භ

Propor ao Conselho de Administração a necessidade de revisão da Política de Riscos;

භ

Avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia;

භ

Acompanhar de forma sistemática o gerenciamento de riscos e o cumprimento de seus
objetivos; e

භ

Supervisionar e acompanhar as atividades da Auditoria Interna e da área de controles
internos, gerenciamento de riscos e compliance da Companhia.

Compete à Área de Controles Internos, Gerenciamento de Riscos e Compliance:
භ

Desenvolver os processos a serem utilizados no gerenciamento de Riscos;

භ

Assessorar a Diretoria na identificação preventiva de riscos e sugerir medidas para sua
prevenção e minimização;

භ

Auxiliar o Comitê de Auditoria no monitoramento da exposição da Companhia a riscos;

භ

Averiguar o cumprimento das estratégias e diretrizes da Companhia aprovadas pelo
Conselho de Administração e implementadas pela Diretoria; e

භ

Conscientizar os gestores sobre a importância da gestão de riscos e a responsabilidade
inerente a cada colaborador.
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Compete à Auditoria Interna:
භ Monitorar e aferir a qualidade e efetividade do processo de gerenciamento de Riscos,
controles internos e governança da Companhia, sempre recomendando melhorias;
භ Verificar a conformidade do processo de gerenciamento de Riscos com as políticas e normas
adotadas pela Companhia; e
භ Recomendar a adoção de planos de ação, acompanhar e auditar a sua implementação e a
efetividade dos tratamentos propostos.
Adicionalmente, está envolvida nos processos de gerenciamento dos riscos de mercado a Área
Financeira da Companhia, que se reporta à Diretoria Administrativa Financeira quem compete:
භ Aplicar as ações efetivas para mitigação dos riscos de mercado, como a contratação de
instrumentos financeiros; e
භ

Acompanhar as oscilações/efeitos das variações das taxas de juros e de câmbio sobre os
ativos e passivos da Companhia.

c.

a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da
efetividade da política adotada
Conforme exposto acima, a Companhia monitora continuamente os riscos de mercado aos quais está
exposta através de seus Controles internos. Nesse sentido, a Companhia entende que sua atual
estrutura operacional e de controles internos é adequada e atende com segurança os melhores
interesses da Companhia, sendo eficaz no gerenciamento de riscos de mercado. Não obstante entenda
que sua estrutura esteja adequada, a Companhia está constantemente em busca de melhorias em todas
as suas atividades e em busca do aprimoramento de seus processos e controles – um exemplo dessa
afirmação é a recente aprovação da Política de Riscos mencionada ao longo deste item.
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a.
as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles,
indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las
Atualmente a Companhia conta com um modelo de gestão padronizado com estrutura voltada para
atingimento de resultados. Essa transição foi impulsionada pela busca em avaliar a conformidade das
áreas, obter resultados cada vez mais eficazes voltados para a rentabilidade, produzir informações
mais confiáveis, garantir um maior controle de informações e aprimorar os mecanismos de
prevenção, detecção e correção que impeçam a ocorrência de desvios nas demonstrações financeiras
da Companhia, garantindo assim uma gestão mais eficiente de seus números.
Nesse sentido, o objetivo dos controles internos adotados para assegurar a elaboração das
demonstrações financeiras da Companhia é fornecer garantia razoável em relação à confiabilidade de
tais documentos, de acordo com a legislação e regras aplicáveis, bem como de requisitos internos de
atividades de controle.
A Companhia, por meio de seu sistema contábil e de controles internos, garante que a condução dos
negócios é adequadamente controlada, gerando um conjunto de ações/reações de qualquer elemento
da organização com impacto no alcance do seu planejamento estratégico, devidamente reportado e
aprovado pelo Conselho Administrativo.
O sistema de controles internos é capaz de avaliar e apreciar, de maneira contínua, os resultados da
organização, comparando-os com os objetivos, metas e resultados propostos pela Diretoria,
documentando a atividade de controle e fazendo-a interagir com as estruturas operacionais e de
informação.
Com o intuito de fomentar a obrigação de cumprimento dos princípios contábeis aplicáveis, a
Companhia é auditada por uma das quatro maiores empresas de auditoria do mundo, garantindo
registros íntegros, fieis, completos e oportunos.
Importante ressaltar, ainda, que a Companhia aprovou, em 28 de outubro de 2019 com revisão em
18 de agosto de 2020, uma Política de Gerenciamento de Riscos (“Política de Gerenciamento”) com
intuito de aprimorar seus procedimentos de controle e gerenciamento dos riscos aos quais está
exposta, o que inclui os riscos financeiros e relacionados às contas e demonstrações de resultado da
Companhia.
A recente aprovação da Política de Gerenciamento demonstra que a Companhia está em constante
busca pelo aperfeiçoamento de suas práticas de controles internos.
Todo e qualquer tipo de informação financeira da Companhia, em especial seu Balanço Patrimonial
e as Demonstrações Financeiras Anuais refletem com fidelidade sua real situação patrimonial,
econômica e financeira, de acordo com os princípios contábeis atuais e as normas internacionais
aplicáveis em termos de relatórios e controles financeiros.
Os Diretores da Companhia acreditam que o grau de eficiência dos controles internos adotados para
assegurar a elaboração das demonstrações financeiras é satisfatório. Os Diretores da Companhia

566

PÁGINA: 72 de 327

Formulário de Referência - 2020 - AERIS ENERGY

Versão : 1

5.3 - Descrição Dos Controles Internos
estão atentos às novas tecnologias e a Companhia investe em seus controles a fim de aprimorá-los
continuamente.
b.

as estruturas organizacionais envolvidas

Conforme indicado no item 5.1 deste Formulário de Referência, fazem parte dos controles internos
da Companhia os seguintes órgãos: (i) Conselho de Administração; (ii) Diretoria; (iii) Comitê de
Auditoria; (iv) Área de Controles Internos, Gerenciamento de Riscos e Compliance; e (v) Auditoria
Interna.
Além das competências relacionadas ao gerenciamento de riscos já expostas naquele item, com
relação exclusivamente ao controle das Demonstrações Financeiras, destaca-se que o Conselho de
Administração manifesta-se sobre o relatório da administração, as contas da Diretoria e as
demonstrações financeiras de cada exercício e por submeter à Assembleia Geral Ordinária proposta
de destinação do lucro líquido do exercício.
A Diretoria, por sua vez, é a responsável por apresentar, trimestralmente, ao Conselho de
Administração, as demonstrações financeiras da Companhia e suas controladas. O Diretor
Administrativo Financeiro é o responsável direto por: (i) fazer elaborar e revisar as demonstrações
financeiras e o relatório anual da administração da Companhia; (ii) supervisionar os serviços contábeis
e de gestão e controle financeiro da Companhia.; (iii) coordenar e supervisionar o desempenho e os
resultados das áreas de finanças; (iv) otimizar e gerir as informações e os resultados econômicofinanceiros da Companhia e fornecer informações financeiras e gerenciais aos demais Diretores e ao
Conselho de Administração.
Por fim, destaca-se o papel da auditoria externa, executada por empresa de classe mundial, contratada
para emitir opinião sobre as demonstrações financeiras, e, no escopo de seu trabalho, considera os
controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras, para planejar os procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não para
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos.
c.
se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do
emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento
A gestão de riscos implementada na Companhia está alinhada e coerente com o seu planejamento
estratégico, estando inserida no compromisso da organização de atuar de forma ética e em
conformidade com os requisitos do cliente, legais e regulatórios estabelecidos nas jurisdições onde
atua.
Os riscos são considerados em todas as decisões e a sua gestão é realizada de maneira integrada,
aproveitando os benefícios inerentes à diversificação.
No que tange ao processo de gerenciamento de riscos, conforme mencionado mais acima, a
Companhia possui implementada uma Política de Gerenciamento de Riscos que
estabelece princípios, diretrizes a serem observados no processo de gestão de riscos, de forma a
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possibilitar a identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos inerentes
às atividades da empresa.
Conforme disposto na Política de Gerenciamento da Companhia, o Conselho de Administração é o
responsável por supervisionar o gerenciamento de riscos da Companhia e avaliar periodicamente a
exposição da Companhia a Riscos e a eficácia do sistema interno de gerenciamento de riscos, dos
controles internos e do sistema de integridade/conformidade (compliance).
Cumpre, ainda, à Diretoria, avaliar, pelo menos anualmente, a eficácia das políticas e dos sistemas
gerenciamento de Riscos e de controles internos da Companhia e prestar contas ao Conselho de
Administração sobre essa avaliação.
d.
deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório
circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos
termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade
de auditoria independente
O relatório emitido pelos auditores independentes sobre o sistema de controles internos e
descumprimento de dispositivos legais e regulamentares elaborado em conexão com a auditoria das
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 elenca a deficiência
considerada significativa abaixo:
x

Formalização de programa de monitoramento dos controles: embora a Companhia
conte com um ambiente de controles internos com padronização de processos e controles
internos estabelecidos, a administração não possui um programa formal estabelecido para
monitoramento da efetividade dos controles-chaves, que asseguram a geração de
informações financeiras utilizadas para tomada de decisões e utilizadas na preparação das
demonstrações financeiras divulgadas a terceiros. Segundo o auditor, a ausência da
formalização desse processo de monitoramento poderia ocasionar erros nas demonstrações
financeiras, além de impedir que sejam aplicadas avaliações sobre os controles estabelecidos
como forma de garantir que estejam adequados e operando adequadamente.

e)
comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório
circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas
adotadas
A Companhia tem como valor o investimento em ações voltadas à melhoria dos processos e
controles, em reforço ao comprometimento da administração em estruturar e manter o sistema de
controles internos adequado e compatível com a complexidade e volume de negócios da Companhia.
Nesse sentido, foi criado e instalado, conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em
19 de agosto de 2020 e nova versão do Estatuto Social, um Comitê de Auditoria responsável por,
entre outras funções, avaliar, monitorar e recomendar à administração a correção ou aprimoramento
das políticas internas da Companhia. Além disso, houve a criação da Área de Auditoria Interna, a
cargo inicialmente por empresa especializada contratada, que será responsável por aferir a qualidade
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e a efetividade dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança da Companhia,
corroborando com a melhoria do processo de controles internos.
Adicionalmente, a área de Controladoria em parceria com a Auditoria Interna, está desenvolvendo
os documentos necessários para formalizar os procedimentos de controles internos chaves que
encontram-se em pleno funcionamento, para garantir e demonstrar seu desempenho e processos
estabelecidos.
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a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção,
detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública,
identificando, em caso positivo:
i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao
perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são
reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas
A Aeris se preocupa em manter uma Cultura de Integridade como base para um ambiente ético e
íntegro. Neste sentido, como principal mecanismo de Integridade, temos o Programa de Integridade
Aeris que é composto por um conjunto de mecanismos e procedimentos internos voltados para o
incentivo ao combate de más práticas de Compliance. Este Programa possui como principais pilares,
a aplicação efetiva dos seguintes documentos: (i) Código de Conduta Aeris; (ii) as Políticas de
Compliance, quais sejam: a Política Anticorrupção e Relacionamento com a Administração Pública;
Política de Prevenção de Fraudes, Colusão e Coação; e Política Concorrencial e Antitruste, aprovadas
formalmente pelo Conselho de Administração em 18.08.2020; e (iii) a divulgação e gestão responsável
do Canal de Denúncia Aeris, cujas denúncias são recebidas e analisadas pelo Comitê de Integridade.
Esses mecanismos possuem o objetivo de informar as diretrizes da Companhia quanto à conduta
esperada por seus dirigentes, colaboradores, terceiros e representantes, atuando de forma a detectar
e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos, sejam eles praticados na esfera privada ou
contra a administração pública, nacional ou estrangeira.
Como forma de tornar os princípios e regras de conduta acessíveis a todos os nossos colaboradores
e fornecedores, também elaboramos a Cartilha de Conduta Aeris, que com base em quadrinhos em
estilo de Gibi, aborda todos os temas do código, com base em situações que poderiam ser reais,
aproximando a regra formal do dia-a-dia do colaborador ou fornecedor.
Nosso Programa de Integridade está em fase de constante desenvolvimento, de modo que a
administração entende que está adequado aos riscos identificados até o momento. Em nossas
políticas, reforçamos a preocupação em evitar danos reputacionais, patrimoniais e financeiros à Aeris,
de modo que seus conteúdos foram estruturados de forma a prevenir e mitigar os riscos cuja
materialização possam implicar nesses danos.
Em atenção especial ao combate à corrupção, criamos as três Políticas de Compliance que abordam
fortemente este tema, além de trazer as condutas adequadas para que nossos colaboradores e terceiros
se mantenham ativos nesse combate, conforme listadas no início deste item. No entanto, é importante
destacar que todas as nossas Políticas de Compliance abordam em seu conteúdo temas relacionados
ao relacionamento ético junto à administração pública, nacional ou estrangeira.
Os riscos aos quais a Companhia está exposta são avaliados periodicamente, com frequência mínima
anual. As adaptações das Políticas de Compliance acompanham as revisões dos riscos da Companhia,
com frequência mínima, portanto, anual. No entanto, considerando tratar-se de um cenário dinâmico
no qual a Companhia busca constante evolução, os documentos podem ser atualizados a qualquer
tempo na medida que forem identificados eventuais pontos passíveis de aprimoramento.
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ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da
eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas
atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam,
e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes
Para promover a legitimação, o respeito, o cumprimento e o aprimoramento do comportamento
ético e da conduta profissional dos colaboradores que atuam na Aeris, criamos o Comitê de
Integridade Aeris, que atua sob a Coordenação da Gerência Jurídica. Sua atuação contribui
positivamente para o “Pilar Perenidade dos Ventos do Futuro”, para que em 2023 a Aeris seja uma
empresa com presença global, adequada às melhores práticas de Compliance no Brasil e no mercado
internacional. O Comitê é liderado pelo Diretor Presidente da Aeris e abrange todas as ações
relacionadas às questões éticas da Companhia, no tocante à conduta que a empresa espera de seus
colaboradores (com ou sem vínculo empregatício), fornecedores, parceiros, agentes públicos, e
demais integrantes da sociedade. Este Comitê foi formalmente constituído, tendo como base o
Regimento do Comitê de Integridade Aeris e, em última instância, reporta ao Conselho de
Administração as estatísticas e casos excepcionais tratados a partir de denúncias recebidas.
Atualmente o Comitê é formado pelo Diretor Presidente, pela Gerente Jurídica, pelo Diretor de
Operações, pelo Diretor Administrativo Financeiro, pela Diretora de Gente e Gestão (não
estatutária), pelo Diretor Industrial e pelo Diretor Comercial. A Companhia tem a intenção de
aprimorar as regras de composição do órgão em um futuro próximo, para garantir a existência de
mecanismos de independência em sua composição.

Além disso, também criamos a Comissão Operacional de Integridade, responsável por fazer a
apuração e investigação das denúncias recebidas via Canal de Denúncias (tanto via 0800 como pelo
site), coletando as evidências necessárias (enviadas via Canal de Denúncias ou, dentro do possível,
coletadas na empresa) para a constatação de procedência ou improcedência da denúncia, informando
o resultado da apuração ao Comitê de Integridade e dando retorno, com base em respostas padrão
(que poderá ser acompanhado pelo denunciante, por meio de código), via sistema do Canal de
Denúncias terceirizado. Esta Comissão se reporta ao Comitê de Integridade e foi formalmente
constituída, tendo como base o Regimento da Comissão de Integridade Aeris. Com a intenção de
garantir sua independência, a Comissão é composta por empregados de reputação ilibada das mais
diversas áreas que foram indicadas pelo Comitê de Integridade com base em seu histórico íntegro de
atuação na Companhia. Adicionalmente, não há participação de qualquer membro da administração
em suas atribuições e não está subordinado ou sujeito à hierarquia do Comitê de Integridade cabendo a estes apenas acompanhar os trabalhos e reportes fornecidos pelo departamento.
Destaca-se, ainda, que a Gerência Jurídica atua também como interlocutor interno e externo, quando
necessário, sobre situações de fraude. Como responsável pela área de Compliance, cabe ao Jurídico
garantir a existência de uma atuação estratégica antifraude, com atuação direta nas áreas envolvidas,
de forma a prevenir e/ou atuar sobre as situações identificadas, tenham sido elas reportadas por meio
do Canal de Denúncia Aeris ou não. Tais situações deverão ser reportadas ao Comitê de Integridade,
quando a situação em questão não envolver algum de seus membros. Quando isto acontecer, apenas

571

PÁGINA: 77 de 327

Formulário de Referência - 2020 - AERIS ENERGY

Versão : 1

5.4 - Programa de Integridade
os demais membros deverão tomar conhecimento da situação identificada, tenha sido a fraude
concretizada ou não (estando ainda na iminência de ocorrer).
A instituição da Gerência Jurídica não foi formalmente aprovada, tendo em vista que não há previsão
nesse sentido no Estatuto Social e demais documentos corporativos da Companhia. A Gerência
Jurídica atua de maneira autônoma e independente, e se reporta, no que for necessário ao exercício
de suas atribuições na condução do Programa de Compliance da Companhia, diretamente ao
Presidente do Conselho de Administração. Para garantir a independência do órgão, não há
participação de qualquer membro da administração em suas atribuições e não está subordinado ou
sujeito à hierarquia dos órgãos da administração - cabendo a estes apenas acompanhar os trabalhos e
reportes fornecidos pelo departamento.
Como mecanismo de garantia da independência dos controles, foi definido no Canal de Denúncias
uma configuração que permite o escalonamento do recebimento e deliberação da denúncia,
garantindo que, se necessário, a situação denunciada chegue ao Conselho de Administração sem que
o denunciado, qualquer que seja o cargo que exerça, tome conhecimento da denúncia. Tal mecanismo
foi formalizado e pode ser consultado no item 5.5. da Política do Canal de Denúncia.
iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:
භ

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

Possuímos o Código de Conduta Aeris, como forma de tornar os princípios e regras de conduta
acessíveis a todos os nossos colaboradores e fornecedores.
O Código de Conduta Aeris se aplica a qualquer pessoa que trabalhe na Aeris ou que represente a
Aeris, incluindo diretores, gerentes e todos os demais colaboradores, assim como seus fornecedores,
prestadores de serviço, representantes etc.
Adicionalmente, todos os colaboradores da Aeris que têm interface com terceiros, sejam eles clientes,
fornecedores e/ou prestadores de serviços independentes, devem estar comprometidos em fazer com
que estes terceiros conheçam o Código de Conduta Aeris, fornecendo-lhes sempre todas as
instruções necessárias para evitar qualquer tipo de descumprimento às Políticas da Aeris.
O mesmo acontece com as Políticas de Compliance da Companhia, que também se aplicam a todos
os colaboradores, dirigentes, conselheiros, e fornecedores de qualquer espécie.
භ

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

De acordo com as definições do Programa de Integridade Aeris, haverá treinamentos anuais de
sensibilização à Cultura de Integridade, com treinamentos sobre o Código de Conduta Aeris e às
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Políticas de Compliance para todos os nossos colaboradores, dirigentes e fornecedores de qualquer
espécie.
Adicionalmente, se constatado, através da avaliação do relatório de denúncias, que há mais fragilidade
de determinada área acerca de um tema em específico, treinamentos pontuais são estruturados para
atender a tal demanda.
භ

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

Nosso Programa de Integridade foi concebido de forma a educar nossos colaboradores, dirigentes e
fornecedores de um modo geral quanto à conduta íntegra esperada pela Aeris acerca dos mais
diversos temas. No entanto, sabemos que haverá casos em que condutas inadequadas acontecerão, e
que poderão variar com base na Gravidade e Reincidência. Neste sentido, foi criada a Política de
Aplicação de Medidas Disciplinares, que possui o propósito de estabelecer as regras, diretrizes e
orientações aos colaboradores e às partes interessadas quanto à aplicação de Medidas Disciplinares
às condutas que infringirem as regras do Código de Conduta, das Políticas e demais normativos
internos da Aeris e ainda, a legislação aplicável à Companhia.
Como exemplos de medidas disciplinares contidas em nossa Política, podemos mencionar:
භ

As medidas orientativas: São medidas disciplinares que envolvem a orientação ao
colaborador ou terceiro sobre o seu comportamento, aplicáveis em casos de desvios de
conduta de menor relevância e impacto para a Aeris e não reincidentes. Nesse caso, seu
gestor imediato deverá monitorar a reincidência e manter o Comitê de Integridade informado
sobre eventuais desvios de conduta adicionais do colaborador ou terceiro, para que seja
avaliada a adoção de medidas formais.
Exemplos: orientações, treinamentos, reciclagens, mudanças nos processos, estabelecimento
de controles adicionais, alteração de sistema ou ferramenta de informática etc.

භ

As medidas formais: São aquelas baseadas na Legislação Trabalhista, e cuja aplicação deverá
contar com o apoio de um representante da Administração de Pessoal, garantindo a
observância dos princípios aqui definidos e os demais aspectos legais, tais como, advertência
verbal, advertência por escrito, suspensão, demissão sem justa causa, demissão por justa
causa e para os casos envolvendo terceiros, não colaboradores, há as sanções previstas em
contrato, incluindo a possibilidade de rescisão por culpa do fornecedor.

A aplicação de medidas disciplinares por infração ao Código de Conduta, descumprimento da lei ou
das Políticas Internas da Aeris, conforme apuração das evidências e conclusões dos processos
investigativos fornecidos pelo Comitê de Integridade e pela Comissão Operacional de Integridade
será executada pela Área de Gente.
භ órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o
código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento
pode ser consultado
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O Código de Conduta Aeris foi aprovado em 18/08/2020 pelo Conselho de Administração da
Companhia e retificado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em
28/09/2020, podendo ser consultado por nossos colaboradores pela Intranet da Companhia, e pelas
partes
interessadas
através
do
site:
https://www.aerisenergy.com.br/wpcontent/uploads/2020/07/C%C3%B3digo-de-Conduta-AERIS-REV.03.pdf
b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:
භ se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros
Sim, possuímos. O Canal de Denúncia Aeris e é terceirizado com a ICTS Global, referência mundial
neste tipo de ferramenta. Estruturamos nosso Canal de Denúncia tendo como base a
Confidencialidade (o anonimato é garantido) e na não-retaliação, princípios contidos em nossa
Política de Canal de Denúncias e reforçado nas demais Políticas de Compliance. O Canal pode ser
acessado por telefone, no número 0800-882-0611 (24h por dia, 7 dias por semana) ou pela Internet,
através do site www.canaldedenuncia.com.br/aeris. As denúncias recebidas são apuradas e
investigadas pela Comissão Operacional de Integridade, que informa o resultado da apuração ao
Comitê de Integridade, que dará seguimento às investigações para as situações denunciadas, ou ainda,
contratará investigadores externos profissionais para investigações mais complexas, se necessário.
භ se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se
recebe denúncias somente de empregados
Sim. A Aeris foi construída tendo como base alicerces éticos e assume o compromisso permanente
com os valores corporativos. Assim, tendo como base o seu engajamento e protagonismo junto à
sociedade, ela proporciona a colaboradores, terceiros, fornecedores e demais partes interessadas,
inclusive a sociedade em geral, o Canal de Denúncia Aeris.
භ se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé
Sim. O Canal de Denúncia Aeris fornece confidencialidade e segurança para o denunciante,
garantindo o anonimato. Não é necessário se identificar, mas é fundamental agir com
responsabilidade na hora de realizar os relatos, tendo como base evidências e, sempre que possível,
fornecendo estas evidências ao Canal de Denúncias Aeris, anexando-as no site
www.canaldedenuncia.com.br/aeris, o que também poderá ser feito de forma anônima. O
denunciante também consegue acompanhar o status de sua denúncia, por meio de código informado
pelo Canal.
A Aeris garante o máximo sigilo possível e que nenhuma retaliação acontecerá em virtude da sua
denúncia. No entanto, caso o denunciante queira se identificar, ainda assim sua identidade será
mantida em sigilo. Para maiores detalhes a Política do Canal de Denúncia Aeris poderá ser consultada.
A Companhia possui o princípio da tolerância zero à conduta antiética, o que inclui a realização de
denúncias falsas, com o objetivo de tentar prejudicar alguém e que não sejam realizadas de boa-fé
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භ órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias
A Comissão Operacional de Integridade é a área responsável por fazer a apuração e investigação das
denúncias recebidas via Canal de Denúncias (tanto via 0800 como pelo site), coletando as evidências
necessárias (enviadas via Canal de Denúncias ou, dentro do possível, coletadas na empresa) para a
constatação de procedência ou improcedência da denúncia, informando o resultado da apuração ao
Comitê de Integridade e dando retorno, com base em respostas padrão (que poderá ser acompanhado
pelo denunciante, por meio de código), via sistema do Canal de Denúncias terceirizado. Esta
Comissão se reporta ao Comitê de Integridade e foi formalmente constituída, tendo como base o
Regimento da Comissão de Integridade Aeris. Caso seja necessário, poderão ser contratados
investigadores externos profissionais, para a realização de investigações mais complexas.
c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações
societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas
pessoas jurídicas envolvidas
Não possuímos, tendo em vista que a única empresa controlada pela Aeris é a Aeris Service (LLC), à
qual 100% do capital pertence à Aeris. Assim, todos os mecanismos de nosso Código de Conduta
também se aplicam a ela.
d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a
prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração
pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido.
Não aplicável, tendo em vista que possuímos diversas políticas e práticas nesse sentido, conforme
indicadas ao longo deste item 5.4.
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5.5 - Alterações significativas
A Companhia não identificou alterações significativas nos principais riscos aos quais está exposta no
último exercício social, nem durante o exercício social corrente. A Pandemia de COVID-19 afetou
de forma não significativa os resultados da Companhia no segundo trimestre de 2020 causando
aumento anormal nos níveis de absenteísmo, principalmente devido às medidas preventivas adotadas
para isolamento de funcionários em grupo de risco e quarentena de quinze dias para funcionários que
apresentaram sintomas compatíveis com a COVID-19. Além dos impactos na mão de obra, a
Companhia precisou consumir parte do estoque de segurança de alguns insumos devido ao aumento
do tempo de trânsito de alguns materiais importados. A Companhia entende que os procedimentos
e práticas adotados para o gerenciamento de riscos atendem de forma satisfatória suas necessidades
de monitoramento e ações de prevenção, mitigação, contingenciamento ou transferência de riscos.
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5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos
Não há outras informações relevantes sobre à Política de Gestão de Riscos e aos controles internos
da Companhia além daquelas previstas nos outros itens da seção 5 deste Formulário de Referência.
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do Emissor, Prazo de Duração E Data de Registro na Cvm

Data de Constituição do Emissor

17/08/2010

Forma de Constituição do Emissor

Constituída sob a forma de sociedade anônima.

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

Registro Sendo Requerido
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6.3 - Breve Histórico
A Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia
S.A. (“Companhia”) foi fundada em 2010 com objetivo de explorar o mercado de fabricação
de pás para aerogeradores. A decisão por implantar a fábrica no Complexo Industrial e
Portuário do Pecém (CIPP), no Estado do Ceará, visou atender com diferencial de custos
logísticos o potencial para instalação de parques eólicos na região nordeste do Brasil;
potencial este demonstrado no 1º Atlas do Potencial Eólico Brasileiro (2001) e confirmado
com a realização do 1º Leilão de Energia Eólica realizado em 2009 pela Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Após estudos realizados com consultorias
especializadas no setor, a Companhia iniciou a construção do parque fabril em 2011 e tornouse operacional no 2º trimestre de 2012.
A Companhia teve como cliente lançador a fabricante de aerogeradores indiana Suzlon, e, já
em 2013, ocupou a totalidade das linhas de produção com a espanhola Acciona Windpower,
ano no qual foram produzidas e entregues ao cliente 153 pás. Ainda em 2013, a Companhia
foi certificada nas normas ISO 9.001, ISO 14.001 e OHSAS 18.001, reforçando o
compromisso da empresa com a padronização e qualidade dos produtos e serviços entregues
aos clientes. Em 2014, primeiro ano no qual a Companhia auferiu lucro líquido, foram
produzidas e entregues 351 pás, dentre as quais foi iniciada a produção do modelo AW61.2..
Este ano também fica marcado com o início da produção para a brasileira WEG, que
substituiu a linha de produção antes ocupada pela Suzlon.
O primeiro ciclo de forte expansão da Companhia teve início em 2015 com o início da
produção para a dinamarquesa Vestas, ano no qual foram produzidas e entregues 553 pás. A
expansão teve continuidade em 2016 com início da produção para a estadunidense General
Electric (GE). Neste ano, a Companhia produziu e entregou 880 pás para seus quatro
clientes: Acciona, WEG, Vestas e GE.
Em 2017, além de continuar aumentando sua participação no mercado brasileiro, a
Companhia iniciou suas exportações para o Estado Unidos, tendo produzido um total de
mais de 1.400 pás, equivalente a mais de 1 GW de potência.
No ano seguinte, a Companhia manteve o volume de pás produzidas acima das 1.400
unidades, com exportações representando aproximadamente 50% da produção total da
Companhia. A nossa crescente presença no mercado internacional viabilizou a aquisição da
nossa subsidiária Aeris Services LLC e o início das operações da nossa divisão de serviços
nos Estados Unidos. O ano de 2018 ainda ficou marcado pelo reconhecimento como a
melhor empresa do ano no setor de Bens de Capital pela Revista Exame, além de figurar
entre as 77 empresas mais sustentáveis do país pela guia exame de Sustentabilidade e foi
reconhecida entre as dez melhores empresas de grande porte para se trabalhar no Estado do
Ceará pela Great Place To Work
A Companhia produziu mais de 1.900 em pás em 2019, equivalente a mais de 1,5 GW de
potência, mais de 70% do volume produzido foi entregue para o mercado dos Estados

579

PÁGINA: 85 de 327

Formulário de Referência - 2020 - AERIS ENERGY

Versão : 1

6.3 - Breve Histórico
Unidos. Este ano foi marcado pelo início da produção, no terceiro trimestre, das pás com
mais de 70 metros que equipam o aerogerador V150, da Vestas, com potência de 4,2 MW.
Neste ano de 2020, a Companhia iniciou a produção das pás que equipam o aerogerador
N149 e adquiriu uma nova unidade fabril, denominada Aeris Pecém II.
Nesses 10 anos de histórias, nossos mais de 5.000 colaboradores trabalharam para conquistar
grandes clientes, criar valor para os acionistas e atender a sociedade com energia limpa.
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial
Não houve pedidos de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia.
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6.6 - Outras Informações Relevantes
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes com relação à Seção 6 deste
Formulário de Referência.
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7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas
A Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. (“Aeris” ou “Companhia”) é um
dos maiores fabricantes de pás para aerogeradores de energia eólica do mundo e conta com uma carteira de
clientes (OEMs) que apresentam posição de destaque em todos os mercados nos quais atuam1. Possuímos duas
unidades industriais com capacidade de produção anual total de mais de 4 mil pás em 2020, sendo que a partir
de 2018, começamos a exportar grande parte da nossa produção. No exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2019, produzimos aproximadamente 2 mil pás.
Em 10 anos de operação, apresentamos um histórico de execução que atende, nacional e internacionalmente,
os principais fabricantes de turbinas eólicas do mundo2. A qualidade de nossa entrega e a satisfação dos nossos
clientes são comprovadas pelas recorrentes renovações contratuais, nas quais os volumes contratados são
ampliados consistentemente. Como resultado, temos uma participação de 69% do mercado brasileiro3, medido
pela nossa carteira de projetos eólicos para os próximos anos, e espera-se que a Aeris alcance 8% de participação
de mercado global onshore, desconsiderando o mercado chinês4.
De acordo com seu estatuto social, a Aeris tem como objeto social: (a) o design, a prototipagem, a produção, a
instalação, a venda, a montagem, o transporte, a construção e comercialização de pás de rotores para turbinas
utilizadas na geração eólica de energia, bem como de peças, componentes, sistemas e equipamentos a eles
relacionados; (b) o desenvolvimento de atividades de exportação, importação e armazenagem das pás de rotores
para turbinas utilizadas na geração de energia eólica, peças, materiais e artefatos relacionados à fonte de energia
renováveis ou não, e de produtos em geral; (c) a seleção, aquisição e comercialização de matérias-primas para a
produção das pás de rotores para turbinas utilizadas na geração de energia eólica; (d) prestação de serviços de
reparo, manutenção geral e assistência técnica de pás de rotores para turbinas utilizadas na geração eólica de
energia, bem como de serviços a usuários finais e de pós-venda em geral; (e) prestação de serviços de engenharia
associados às atividades relacionadas acima, atuando em todas as áreas afins, especialmente com relação a
sistemas de energia eólica; (f) participação em licitações, leilões ou quaisquer processos públicos relacionados a
execução das atividades desenvolvidas pela Aeris; (g) o desenvolvimento de projetos e estudos e a prestação de
assessoria e consultoria relacionados com suas atividades, incluindo análise, exame, pesquisa, coleta, compilação
e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza; (h) a participação em outras sociedades ou
entidades como sócia, acionista ou quotista.
Evolução da capacidade entregue pela Aeris no Brasil (MW)

De acordo com o relatório da Wood Mackenzie (Wind Market Overview for Aeris Energy), datado de 10 de agosto de
2020.
2
De acordo com o relatório da Wood Mackenzie (Wind Market Overview for Aeris Energy), datado de 10 de agosto de
2020.
3
De acordo com o relatório da Wood Mackenzie (Wind Market Overview for Aeris Energy), datado de 10 de agosto de
2020.
4
De acordo com o relatório da Wood Mackenzie (Wind Market Overview for Aeris Energy), datado de 10 de agosto de
2020.
1
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Fonte: Companhia

Market Share da Aeris no Brasil

Fonte: ABEEólica; Wood Mackenzie
Evolução da Capacidade Total Entregue pela Aeris (MW)

Fonte: Companhia
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Market Share da Aeris no Mundo (excluindo mercado chinês)
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Fonte: Wood Mackenzie
Desde nosso primeiro contrato de fornecimento assinado em 2011 com a Suzlon Energy, desenvolvemos
relacionamento com os principais OEM do mercado, e o nosso portfólio de clientes atual inclui grande
representatividade no mercado eólico global, como Vestas Wind Systems A/S, General Electric Renewable
Energy, Nordex Energy GmbH (Nordex-Acciona Windpower) e WEG Equipamentos Elétricos S.A. Desde o
início das operações fabris da Companhia em 2012, houve aumento significativo no portfólio de novos clientes
e extensão de contrato com clientes existentes, reflexo dos atributos de excelência operacional da Aeris e da
relação de confiança estabelecida com nossos clientes ao longo dos anos. Neste sentido, atualmente, estamos
em fase final para formalização de um novo contrato de fornecimento com outro fabricante global de turbinas,
o qual possui backlog contratado total de 47 GW. Este movimento solidifica ainda mais o posicionamento da
Aeris como um fornecedor global de pás para turbinas eólicas.
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Produzimos atualmente os modelos da Vestas: (i) V110 e (ii) V150; e os modelos da Nordex-Acciona: (i) AW
61.2-2, (ii) AW64 e (iii) N149, GE 56.9 e iniciaremos a produção das pás do aerogerador modelo AGW4.2 da
WEG no quarto trimestre de 2020.
A Aeris conta com uma área construída superior a 90.000m², dedicada à fabricação de pás para aerogeradores,
tendo feito expansões em 2015 para atender ao início da fabricação do modelo V110 da Vestas, em 2017 para
atender à produção do modelo de pás AW61.2-2 da Nordex-Acciona e WB53.7 da WEG, e em 2019, para
iniciar a produção do modelo de pás V150 da Vestas. Destaca-se, ainda, o início das exportações no último
trimestre de 2017 do modelo de pás V110, da Vestas, para o mercado dos Estados Unidos da América. Já em
2019, assinamos com a Nordex-Acciona nosso primeiro contrato 100% focado em exportações.
Nossas operações fabris estão concentradas em duas unidades produtivas, ambas localizadas no Complexo
Industrial e Portuário do Pecém, no Estado do Ceará. A construção da fábrica nessa região foi motivada pela
redução dos custos logísticos, uma vez que mais de 50% da potência eólica instalada no Brasil5 está há menos
de 500 km da fábrica, e também pela proximidade com o Porto do Pecém, utilizado tanto para exportação de
pás quanto para recebimento de insumos via importação ou cabotagem.
Em 2013, fundamos nossa unidade de serviços especializados, e passamos a oferecer serviços de inspeção e
reparos em pás, tanto de fabricação própria, quanto de terceiros, contando com equipes atuando nas diversas
regiões do Brasil e em outros países da América, como EUA, México e Argentina. Nos EUA, contamos com
uma subsidiária denominada Aeris Services LLC, dedicada à prestação de serviços de manutenção e reparo de
pás, que utiliza do conhecimento e infraestrutura na fabricação de pás, para oferecer ao mercado de OEM de
aerogeradores um serviço diferenciado.
Atuamos por meio de contratos de fornecimento de longo prazo, segundo os quais dedicamos capacidade em
nossas instalações aos clientes em troca de seu compromisso de adquirir volumes anuais mínimos de conjuntos
de pás eólicas (que consistem em três pás eólicas). Esse modelo de fornecedor dedicado e colaborativo nos
fornece volumes contratados que geram uma previsibilidade de receita significativa, além de gerar também
eficiência de capital que nos permite produzir pás eólicas a um custo total entregue, a nosso ver, muito
competitivo, ao mesmo tempo que garante capacidade dedicada, crítica para nossos clientes. Com isso,
permitimos que muitos dos principais fabricantes de equipamentos originais de turbinas eólicas (OEM) da
indústria, que historicamente dependiam de produção interna, terceirizassem a fabricação de algumas de suas
pás eólicas por meio das instalações de manufatura avançadas da Aeris, estrategicamente localizadas, com uma
mão de obra qualificada e com custo muito competitivo em escala global. Desta maneira, possuímos atualmente
mais de 9.400 pás já contratadas a serem entregues nos próximos anos.
Volume Contratado de Pás Eólicas (unidades)

5

De acordo com o Banco de Informações da ANEEL. Data Base: 1 de setembro de 2020.
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Fonte: Companhia
Nossa base de clientes é atualmente composta por 4 fabricantes de turbinas eólicas, contudo, considerando os
volumes já contratados para os próximos anos, bem como o contrato que está sendo formalizado com novo
cliente, nossa receita se torna mais pulverizada entre os 5 clientes de nosso portfólio.
Quebra de Receita Contratada Por Clientes (%)

Além da fabricação de pás para aerogeradores, oferecemos aos nossos clientes os serviços de desenvolvimento
de processos de fabricação customizados, além de projeto e fabricação de ferramentas exclusivas para cada
produto.
Além do disposto acima, é importante ressaltar que, desde o início das operações fabris da Companhia, em
2012, a Aeris vem experimentando um crescimento acelerado, estando preparada para continuar a lidar com os
desafios gerados nos mais diversos processos internos, incluindo o fluxo e armazenamento de matéria-prima,
fluxo de componentes e produto acabado dentro da unidade fabril, gestão de resíduos do processo produtivo,
contratação e treinamento de mão de obra, coleta de dados e processamento de informações, aperfeiçoamento
do sistema de gestão, dentre outros. Os recursos da oferta pública de ações da Aeris destinar-se-ão não somente
à expansão da nossa capacidade produtiva, mas também à modernização das atuais instalações fabris e dos
processos de apoio a produção, contribuindo para a contínua redução de desperdícios.

Vantagens Competitivas:
Capacidade tecnológica e histórico de entrega
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Operando em uma atividade específica e demandante, desenvolvemos ao longo de nossa trajetória amplo capital
tecnológico e conhecimento das demandas de nossos clientes, o que nos permite entregar os produtos dentro
do prazo e atendendo a todos os padrões mundiais de qualidade, além de estabelecer relevante barreira à entrada
de novos concorrentes.
O modelo de negócios verticalizado, no qual somos responsáveis por todas as etapas de produção, desde a
gestão da matéria-prima até a entrega do produto acabado, reforça nossa habilidade de entregar pás para
aerogeradores customizadas. Dado o controle do processo completo de produção, do processamento de
insumos à entrega dos produtos finalizados, detemos o know-how da execução e tecnologia que permite uma
maior performance e agilidade na entrega ao cliente. Além disso, não possuímos histórico de recalls e/ou
devolução de pás, comprovando a qualidade e consistência de nossa entrega.
No segmento de pás eólicas, possuir um histórico de execução comprovado é fundamental, pois os fabricantes
mundiais de turbinas (OEM) exigem que seus fornecedores demonstrem conhecimento técnico e antecedentes
na indústria, dado o elevado nível estratégico que tais fornecedores possuem no modelo de negócio dos OEMs.
Neste sentido, o sólido e reconhecido histórico de entrega da Aeris, funciona como alta barreira à entrada de
novos entrantes.
Acreditamos que nossos clientes apoiam nosso crescimento, através de investimentos substanciais na expansão
de nossa capacidade produtiva, na forma de taxas contratuais e antecipações de valores, o que comprova o
interesse destes fabricantes em nosso crescimento e perpetuação como um fornecedor e exportador de
confiança.
Um exemplo que demonstra esta dinâmica com nossos clientes é o relacionamento com a Vestas. Em 2015,
assinamos o primeiro contrato com a fabricante, para produção de pás do aerogerador modelo V110, com valor
total de R$ 855 milhões. Para atender a demanda, a Vestas investiu aproximadamente R$ 125 milhões na
ampliação do nosso parque industrial em 15.000 m². Em 2018, dado o sucesso da parceria, o contrato foi
renovado por mais 2 anos, compreendendo um valor adicional de R$ 853 milhões para a Aeris. Em paralelo,
também em 2018, um novo acordo foi firmado com a Vestas, este para produção de pás para o modelo V150.
O acordo possui um valor total de R$ 4.253 milhões e compreende investimentos da ordem de R$ 250 milhões
em nosso parque industrial, ampliando a área em mais 50.000 m².
Desta maneira, em um mercado em que os fabricantes de turbina cada vez mais terceirizam a produção das pás,
e impulsionado por crescente demanda por inovação e tecnologia, aparecemos como um fornecedor adequado
para atender a demanda em todo o mundo.
Histórico de Pás Faturadas (unidades)
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Parque industrial estrategicamente localizado em região com um dos maiores potenciais eólicos do
mundo e logística favorável para exportações
O nosso parque industrial é capacitado para a produção de pás de grande porte, contando com uma área total
superior a 1.280.000 m², e área construída superior a 90.000 m2. Contamos com uma capacidade produtiva
superior a 4.000 pás por ano, o equivalente a cerca de 4.5 GW de capacidade, e com corpo técnico de mais de
5.000 funcionários altamente qualificados e treinados para atender aos mais rigorosos requisitos dos clientes,
em setembro de 2020. Nos últimos anos realizamos constantes expansões de capacidade instalada, visando
atender à crescente demanda de nossos clientes, e apresentamos uma utilização média anual de 75% da nossa
capacidade.
Capacidade Instalada Anual do Parque Industrial da Aeris (GW)

A fábrica está localizada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, próximo à cidade de Fortaleza (CE),
no centro do ecossistema de geração eólica do Brasil. A região nordeste concentra mais de 90% dos 26GW de
potencial eólico outorgado do Brasil e abriga a maior parte dos parques eólicos do país6.
Além disso, acreditamos que a proximidade do Porto de Pecém, cerca de 20 km de distância, nos garante um
diferencial competitivo logístico, uma vez que permite o carregamento de pás direto da fábrica para as
embarcações, reduzindo movimentações adicionais e custos de armazenagem no processo de exportação de
pás. Com isto, conseguimos reduzir substancialmente os custos da entrega das pás para o mercado nacional e
internacional, além de oferecer um ciclo logístico rápido e confiável para os parques eólicos. Nos últimos anos,

6

De acordo com o Banco de Informações da ANEEL. Data Base: 1 de setembro de 2020.
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a logística se tornou um fator chave neste segmento, uma vez que o mercado vem demandando pás cada vez
maiores, visando obter ganhos de produtividade e tornando o transporte mais complexo e custoso.
Segundo projeções da Bloomberg7, espera-se que a geração de energia eólica cresça no mundo a um ritmo de
5,8% ao ano até 2050, saltando de uma participação de 8% na matriz energética global em 2017 para cerca de
21% em 2050. A localização geográfica privilegiada da Aeris, a posiciona estrategicamente como um fornecedor
viável e com vantagens competitivas logísticas, para capturar as oportunidades de crescimento do setor, tanto
a nível nacional quanto mundial.

Processo produtivo eficiente
Buscamos manter uma mentalidade de controle de custos e ganho de eficiência nos processos industriais, o que
nos possibilita crescer o volume produzido e ao mesmo tempo reduzir o custo de não qualidade nos últimos
anos.
Para atingir tal nível, buscamos operar com uma estrutura produtiva enxuta, toda concentrada em um único
parque industrial, com foco contínuo na otimização de processos, redução dos desperdícios e consequente
maximização dos retornos sobre o capital investido.
Outro aspecto chave é o engajamento de todo corpo técnico, motivados por uma cultura de meritocracia e
alinhados com os interesses e objetivos da companhia. No centro de nossa cultura está o cuidado com nossas
pessoas, e acreditamos que este é o caminho mais eficiente para gerar funcionários engajados, que
consequentemente geram aumento de produtividade e retorno financeiro, que é compartilhado com os próprios
funcionários, retroalimentando este ciclo virtuoso de engajamento.

Cultura organizacional forte e direcionada para criação de valor compartilhado
Entendemos que resultados são construídos através de pessoas engajadas e que a transparência nos
relacionamentos com nossos acionistas é determinante para que possamos criar e compartilhar valor.
Desde a nossa fundação, em 2010, investimos no desenvolvimento de uma cultura organizacional forte,
reforçada através de programas como o “Ventos do Futuro” e o “Ventos sem Fronteira”, por meio dos quais
nosso Conselho de Administração e nossos administradores definem metas de médio prazo que são, então,
desdobradas para toda a Aeris. Por meio do nosso sistema de gestão, zelamos para que os processos e as pessoas
estejam alinhados com essa cultura e com os mesmos fins.
O ciclo virtuoso criado entre nós e nossas partes interessadas pode também ser notado na captura e retenção
de clientes. Um fator determinante para tanto são os modelos de contrato nos quais as condições comerciais
são altamente dependentes dos riscos assumidos por cada parte, fazendo com que a Aeris e nossos clientes

De acordo com a New Energy Outlook 2019 da Bloomberg New Energy Finance (BNEF) (https://www.powertechnology.com/news/bloomberg-new-energy-outlook-2019/)

7
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assumam riscos de forma equilibrada e explorem suas forças de forma a reduzir o custo total de geração de
energia eólica.

Ganhos de escala e rapidez no compartilhamento de lições aprendidas
Com nossas operações concentradas no mesmo complexo industrial, conseguimos diluir de forma eficiente
nossos custos fixos e despesas, resultando em maior competitividade para os clientes e em retornos sobre o
capital investido que permitem a continuidade de nosso crescimento.
Associada a uma cultura voltada para a melhoria contínua, a concentração das operações permite que lições
aprendidas sejam compartilhadas com rapidez e eficácia, sempre preservando a propriedade intelectual de
nossos clientes. A rápida disseminação do conhecimento contribui para a redução de desperdícios e,
consequentemente, melhores retornos aos nossos acionistas.
Temas ESG (“Environmental, Social e Governance”)
A Aeris segue diversas práticas ESG, entre a quais destacamos:
Ambiental
Além ser uma parte importante na cadeia de valores da energia eólica, que já é naturalmente ecologicamente
beneficente, seguimos padrões estritos de proteção ambiental:
x
x
x
x

Somos signatários do United Nations Global Compact;
Reduzimos em 57% as emissões de CO2 na produção de pás em 2019 quando comparado a 2017;
Reduzimos em 12,97% o consumo de água por pá produzida em 2019 quando comparado a 2018; e
Fomos eleitos entre as 47 empresas mais sustentáveis do Brasil pelo Guia Exame Sustentabilidade
2019.

Social
x
x
x
x
x

Em 2019, fomos eleitos a 3ª melhor companhia para se trabalhar no Ceará8 e 58ª no Brasil9;
Possuímos diversos programas de treinamento para os funcionários jovens e recém-chegados, tais
como, Ser Aprendiz, Programa de Estágio – Geração Aeris e Escola Aeris;
Em 2019, criamos a Universidade Aeris, promovendo treinamentos em diversas áreas para nossos
funcionários;
Em 2019, completamos mais de 730 dias sem acidentes com afastamento, um recorde para a Aeris; e
Estabelecemos um comitê de inteligência social que promove ações sociais, coordenando mais de 5
projetos.

Governança

8
De
acordo
com
a
Great
Place
to
Work
(https://gptw.com.br/ranking/melhoresempresas/?ano=2019&tipo=Regional&ranking=Cear%C3%A1&corte=Grandes)
9
De
acordo
com
a
Great
Place
to
Work
(https://gptw.com.br/ranking/melhoresempresas/?ano=2019&tipo=brLatam&ranking=Nacional&corte=Grandes)
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x
x
x
x

x

Somos auditados desde a nossa fundação em 2010, sempre por empresas classificadas entre as 4
maiores empresas de auditoria do Brasil (KPMG, PwC, Deloitte e EY);
40% do nosso Conselho de Administração é composto por membros independentes e 40% é
composto por mulheres;
Possuímos comitê de auditoria estatutário, com membros independentes e externos;
Possuímos comitês dedicados ao monitoramento de práticas ESG, como o Comitê de Sustentabilidade
e o Comitê de Integridade. O Comitê de Integridade tem a responsabilidade de zelar pelo cumprimento
do Código de Conduta Aeris, que norteia o padrão de ética e conduta da empresa; e
Adotamos uma política de remuneração dos executivos atrelada a práticas ESG.

Obstáculos:
Além dos riscos descritos nas seções 4.1 e 4.2 deste Formulário de Referência, buscamos identificar nossas
vulnerabilidades e agir para que elas sejam corrigidas ou tenham seu impacto atenuado.

Desafios gerados pelo crescimento acelerado
Desde o início das operações, em 2012, estamos experimentando um crescimento acelerado, o que gera desafios
nos mais diversos processos internos, incluindo o fluxo e armazenamento de matéria-prima, fluxo de
componentes e produto acabado dentro da unidade fabril, gestão de resíduos do processo produtivo,
contratação e treinamento de mão de obra, coleta de dados e processamento de informações, aperfeiçoamento
do sistema de gestão, dentre outros. Os recursos da oferta pública de ações da Aeris destinar-se-ão não somente
à nossa expansão da capacidade produtiva, mas também à modernização das atuais instalações fabris e dos
processos de apoio a produção, contribuindo para a contínua redução de desperdícios.
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Não aplicável, uma vez que a Aeris não é uma sociedade de economia mista.
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a. Produtos e serviços comercializados:
De acordo com as demonstrações financeiras consolidadas, a Companhia possui um único setor operacional
composto: (i) pela oferta de produtos (pás para aerogeradores); e (ii) serviços associados (inspeção e reparo em
campo).

b. Receita proveniente do setor e sua participação na receita líquida da Companhia:
Embora considere um único segmento operacional, a Companhia apura suas receitas segregadas, conforme
segue:
Receita Líquida:
(Em milhares
de Reais)

Período findo em
30 de junho de 2020
(Consolidado)

Período findo em
30 de junho de 2019
(Consolidado)

Exercício findo em
31 de dezembro de
2019
(Consolidado)

Exercício encerrado
em 31 de dezembro
de 2018
(Consolidado)

Exercício encerrado
em 31 de dezembro de
2017
(Controladora)

Receita
operacional
líquida

752.955

331.700

834.259

647.206

682.899

-Produtos

732.741

324.289

801.123

640.446

681.178

-Serviços

20.214

7.411

33.136

6.760

1.721

A receita líquida da venda de produtos (pás para aerogeradores) representou 97,3% da receita operacional
líquida consolidada no primeiro semestre de 2020 e 97,8% no mesmo período de 2019. Para os exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a participação do setor de produtos foi de 96,0%,
99,0% e 99,7%, respectivamente.

c. Lucro ou prejuízo resultante do setor e sua participação no lucro líquido da Companhia:
A Companhia reporta seu lucro de forma consolidada, conforme abaixo:
(Em milhares de
Reais)

Período findo em
30 de junho de
2020
(Consolidado)

Período findo em
30 de junho de
2019
(Consolidado)

Exercício findo em
31 de dezembro de
2019
(Consolidado)

Exercício encerrado
em 31 de dezembro
de 2018
(Consolidado)

Exercício encerrado
em 31 de dezembro
de 2017
(Controladora)

Lucro atribuível aos
acionistas e
controladores

41.126

20.370

88.742

116.650

47.129
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a.

Características do processo de produção:

As características específicas de cada modelo de pá fabricada pela Companhia resultam em diferenças sutis no
processo produtivo. Feita esta ressalva, o processo produtivo pode ser dividido nas seguintes etapas:
1 – Recebimento, inspeção e armazenagem de matéria-prima;
2 – Corte de tecidos e formação dos kits de tecidos e de materiais consumíveis;
3 – Produção dos componentes da pá;
4 – Montagem da pá;
5 – Acabamento; e
6 – Armazenagem do produto acabado.

Recebimento, inspeção e armazenagem de matéria-prima
Os três principais insumos utilizados na fabricação das pás são as fibras de reforços (fibra de vidro e fibra de
carbono), a resina epóxi e o núcleo de espuma e madeira de balsa. Esses materiais compõem o que chamamos
de compósito sanduíche.
Compósitos sanduíche são materiais obtidos a partir da combinação de outros materiais de forma a obter um
produto final com propriedades diferentes dos seus componentes individuais. A estrutura do compósito
sanduíche é formada por duas camadas rígidas e resistentes e uma camada leve e relativamente mais espessa
entre elas. Essa camada mais leve é chamada de núcleo e sua função é proporcionar um espaçamento entre as
camadas externas, resultando em uma estrutura final que atenda aos requisitos de peso e resistência
estabelecidos pelo projeto. As camadas externas são compostas por um reforço (fibras de reforços), que
absorverá a maior parte dos esforços de tração e flexão e por uma matriz, material responsável por dar forma
ao produto final e absorver os esforços de compressão, manter os reforços coesos e transmitir cargas entre eles.

Tecido de fibra de vidro e fibra carbono
O tecido de fibra de vidro utilizado na fabricação das pás eólicas pode apresentar configuração unidirecional
ou multidirecional. Uma vez que a fibra de vidro suporta esforços apenas no seu eixo longitudinal, o projetista
define a configuração e a quantidade de camadas de tecido utilizadas em cada região da pá conforme os esforços
estruturais aos quais a pá eólica está sujeita, aproveitando assim a principal vantagem que os materiais
compósitos apresentam sobre os materiais metálicos, que são isotrópicos.

595

PÁGINA: 101 de 327

Formulário de Referência - 2020 - AERIS ENERGY

Versão : 1

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais
Já o pultrudado de fibra de carbono é fabricado por meio de um processo contínuo no qual as fibras embebidas
em resina são “puxadas” e passam por um molde aquecido que define o perfil da secção transversal da peça.
Este processo gera peças com alta relação resistência/peso, sendo uma das evoluções tecnológicas em materiais
que viabilizaram o aumento do tamanho médio das pás observado nos últimos anos sem com que houvesse
aumento exponencial no peso individual das pás eólicas.

Resina epóxi
A resina epóxi é a matriz dos laminados utilizados na pá eólica. É um químico bicomponente amplamente
utilizado devido às características como a baixa contração após a desmoldagem, resistência química, resistência
mecânica, baixa toxicidade e custo competitivo.

Kit de núcleo
Os materiais de núcleo já são fornecidos em kits processados pelo fornecedor para aplicação direta nos
componentes da pá e são compostos por placas de espuma de policloreto de vinila (PVC), politereftalato de
etileno (PET) e madeira de balsa.
Cada placa tem todas as suas medidas de largura, comprimento, espessura, densidade, ângulos e chanfros
especificamente projetadas para que se encaixem perfeitamente, formando a peça final com todas as
propriedades necessárias para sua aplicação.
Em cada placa, também é feito um acabamento com cortes e furações. Os cortes são necessários para dar
flexibilidade suficiente às placas para que conformem ao molde. Também servem como canais facilitadores do
fluxo de resina durante o processo de infusão. Já os furos permitem a passagem de resina de um lado para o
outro da placa propiciando uma distribuição homogênea da resina na peça.
A lista de materiais de uma pá contém tipicamente mais de 200 itens distintos, os quais são recebidos,
inspecionados e armazenados conforme controle do sistema de gerenciamento dos estoques (WMS). O
conjunto de inspeções realizado em cada material é definido pela Companhia e compõe o Plano de Controle
de Qualidade.

Corte de tecidos e formação dos kits de tecidos e de materiais consumíveis
Para garantir o bom andamento do processo e a produtividade na fabricação das peças, todos os materiais
necessários à operação são previamente preparados e processados para que sejam disponibilizados já prontos
no ponto de uso e na correta sequência de utilização. Os principais materiais que devem ser previamente
preparados na fabricação das pás são os tecidos de fibra de vidro e os materiais auxiliares da infusão.

Corte de tecidos
Os tecidos fornecidos em rolos devem ser cortados na geometria correta de cada camada para deposição nos
moldes conforme projeto da pá. O corte das camadas de tecido é feito em máquinas de comando numérico
computadorizado (CNC) a partir de planos de corte desenvolvidos em software CAD. Os planos de corte são
desenvolvidos de forma a buscar sempre o máximo aproveitamento dos rolos de tecido. Algumas camadas
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menores e com geometrias menos complexas são cortadas manualmente, com auxílio de mesas, gabaritos e
tesouras elétricas.
Após cortadas, as camadas são separadas em kits para cada peça, com o sequenciamento correto de utilização
e devidamente embaladas para evitar contaminação.

Costura de tecidos
Alguns pacotes de camada são costurados para facilitar e acelerar o posicionamento no molde e também para
evitar qualquer desalinhamento de tecidos durante o posicionamento das camadas. A costura é feita em máquina
de costura CNC ou em máquina de costura industrial simples. Após costurados, os pacotes são separados e
embalados para evitar contaminação.

Montagem dos kits de consumíveis
Diversos materiais consumíveis são utilizados para auxiliar no processo de infusão e de fabricação da pá. Muitos
deles devem ser preparados e cortados no formato adequado para serem enviados à produção prontos para
utilização. Dentre estes materiais, destacam-se:
x
O “peel ply” é um tecido de poliamida texturizado utilizado para dar rugosidade à superfície da peça
para que ela tenha aderência à resina e massa de colagem que serão aplicadas sobre ela;
x
A “tela transfer” é uma tela plástica utilizada para controlar o fluxo de resina na peça garantindo a
qualidade do laminado final;
x
O plástico perfurado é um filme de poliolefinas, com furos para permitir a passagem de resina, utilizado
para separar os outros consumíveis da peça. Por não ser aderente à resina epóxi, permite que os consumíveis
sejam removidos com facilidade.
x
Kits de mangueiras são utilizados para transportar a resina para a peça durante o processo de infusão.
Os kits são montados previamente com o acoplamento das mangueiras a válvulas e conectores, utilizando
abraçadeiras e fita selante para vedação.

Produção dos componentes da pá
Embora algumas pás tenham diferenças de configuração, a grande maioria delas é produzida pela junção dos
seguintes componentes:
x
x
x
x
x
x

Cascas;
Alma(s) do Bordo de Ataque;
Alma(s) do Bordo de Fuga;
Segmentos ou pré-fabricados de Raiz;
Sparcaps (de fibra de vidro ou de pultrudado de fibra de carbono); e
Tampa da Pá (Close Out).

Produção de peças em compósito por moldagem por transferência de resina assistida por vácuo
(vartm)

597

PÁGINA: 103 de 327

Formulário de Referência - 2020 - AERIS ENERGY

Versão : 1

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais
A planta de fabricação da Companhia é capacitada para fabricar pás com a tecnologia de produção de
compósitos através de infusão assistida por vácuo (VARTM). O processo se inicia com a preparação dos
moldes. Primeiramente, é realizada a limpeza da superfície, com pano seco, para remoção de poeira e outros
resíduos. Caso necessário, também podem ser utilizados agentes de limpeza e espátulas cegas para remoção de
resinas, ceras e outros contaminantes provenientes de fabricações anteriores. A seguir, é feita a aplicação de
agente desmoldante, responsável por evitar a aderência da peça ao molde, prevenindo a ocorrência de possíveis
danos, tanto à um quanto ao outro, durante a desmoldagem.
Com o molde preparado, é feita a deposição dos materiais constituintes da peça. No caso das cascas, o primeiro
material é o gelcoat ou process coat, um químico bicomponente, compatível com resina epóxi, de cor transparente,
utilizado para dar acabamento à superfície da peça, selando seus poros, protegendo contra raios UV, caso seja
necessário manter a peça em ambiente externo antes da pintura, e promovendo uma superfície adequada e
compatível com os materiais de acabamento que serão posteriormente aplicados. Para as peças internas da pá,
que não serão acabadas ou expostas ao ambiente externo, esse material não é necessário.
Sobre o gelcoat ainda em cura, o processo se inicia já com a deposição dos tecidos de fibra de vidro. Para as
peças em compósito sanduíche, também são posicionados os materiais de núcleo, conforme sequência definida
no projeto da pá. No caso das cascas, as sparcaps de material compósito (fibra de vidro e resina epóxi e
pultrudado de carbono e fibra de carbono e de vidro) também são posicionadas nessa etapa, e serão infundidas
junto com os outros materiais.
Com todos os itens constituintes da peça devidamente posicionados no molde, é feita a montagem do plano
de infusão e o isolamento do sistema para o vácuo. Esse isolamento é obtido com o uso de um filme plástico
elastomérico, de poliamida, selado sobre todo o perímetro do molde com o auxílio de fita selante, de borracha
de butila.
O vácuo é então aplicado ao sistema pelo uso de bombas de vácuo e a resina líquida é infundida para dentro
da peça pela ação da pressão atmosférica, impregnando as camadas de fibra de vidro. Após a cura da resina, a
bolsa é removida e a peça sólida pode ser desmoldada.

Montagem da pá
Nessa etapa, todos os componentes da pá são colados para formar o produto final. As almas são preparadas e
montadas no dispositivo de colagem das almas (DCA), equipamento desenvolvido para garantir o correto
posicionamento das almas na casca. A união é feita com massa de colagem, um adesivo estrutural bicomponente
a base de epóxi, que promove a adesão mecânica entre as peças. A aplicação da massa é feita por máquinas
específicas que garantem a correta mistura e proporção dos componentes e a vazão do produto. Além disso,
são utilizados gabaritos para definir o perfil correto da massa aplicada para evitar falhas na colagem.
Uma vez aplicada a massa, o dispositivo de colagem das almas é levado para a casca, e as almas são posicionadas
e pressionadas sobre as linhas de colagem. O dispositivo permanece na casca até que massa esteja totalmente
curada, garantindo que as almas não saiam de posição ou se inclinem durante o processo. Essa fase é chamada
de colagem. Nesta fase, também são fixados alguns componentes do sistema de para raios, utilizando adesivo
poliuretano bicomponente.
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Após a remoção do DCA, é feita uma nova aplicação de massa para colagem de uma casca na outra. O próprio
molde é equipado com dispositivo que permite o seu fechamento e união das cascas. O molde permanece
fechado até que a massa esteja curada. Após a cura da massa, é possível abrir o molde e desmoldar a pá.
A qualidade da colagem é verificada através de inspeção não destrutiva. Os métodos utilizados são inspeção
visual e inspeção por ultrassom.

Acabamento
O processo de acabamento se inicia com a trimagem do perímetro da pá para a remoção das rebarbas
provenientes dos processos de infusão e fechamento da pá. Após esse ajuste, o processo prossegue com a
laminação de reforços nos bordos da pá. Esse processo é feito por impregnação manual de tecidos de fibra de
vidro com resina epóxi bicomponente específica para esse tipo de aplicação. A seguir, as camadas impregnadas
são posicionadas na pá, de acordo com as definições do projeto.
Em seguida, dois químicos bicomponentes à base de poliuretano são utilizados para dar acabamento, o putty,
massa utilizada para dar forma e corrigir o perfil da pá e o porefiller, massa utilizada para preenchimento de poros
da superfície. Após a aplicação do putty outro químico bicomponente (leading edge protection - LEP) costuma ainda
ser aplicado no bordo de ataque da pá para a maior resistência dessa região contra o efeito erosivo ao qual será
submetido durante sua operação.
Após a cura dos reforços, do putty e do LEP, a pá deve ser preparada para a pintura, através de lixamento de
sua superfície por máquinas de lixamento semiautônomas e também por processo de lixamento manual. Esse
processo promove a rugosidade adequada para correta aderência da tinta.
A pintura é feita com tinta bicomponente aplicada por rolos de pintura. Os rolos são específicos para garantir
a rugosidade final da superfície e não deixar pelos ou outros resíduos aderirem na superfície da pá. Na região
da ponta da pá pode vir a receber ainda tinta de coloração vermelha bicomponente para formar a marca de
aviação, caso tenha sido requerida por nossos clientes.
No acabamento, a pá passa por um processo de processamento da sua raiz, para que essa superfície esteja
adequadamente preparada para que a montagem da pá no aerogerador ocorra de maneira precisa. Esse processo
varia bastante entre os diversos modelos de pás, mas a Companhia busca agrupá-los, basicamente, em dois
grupos: (i) pás que possuem sua raiz formada exclusivamente por material composto e, neste caso, o
processamento da raiz normalmente inclui o processo de furação e faceamento; e (ii) pás cuja a raiz apresenta
insertos metálicos e materiais compostos e, neste caso, o processamento costuma ser restrito ao faceamento
dos insertos. Tal processamento pode acontecer antes ou depois de outros processos, sendo que tal definição
é tomada tendo como meta a otimização do fluxo produtivo no prédio de acabamento das pás.
Na etapa final do acabamento, são instalados os últimos componentes do sistema de para raios, bem como a
tampa da pá (Close Out) na raiz da pá.
A seguir, as pás são pesadas para formação do set de três pás que serão instaladas na mesma torre. Caso
necessário, é inserida nas pás material químico bicomponente na quantidade necessária para que as três pás do
set estejam com o momento de inércia na mesma faixa. Tal processo é denominado de balanceamento do set
de pás.
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Por último, são coladas as etiquetas e adesivos informativos da pá, adesivos reflexivos, proteção de ponta e
cobertura da raiz. É feita uma inspeção final na pá, para garantir a qualidade do produto e a seguir a pá é enviada
para a área de estocagem.

Armazenagem do produto acabado
Um pátio externo é utilizado para a armazenagem das pás. O produto acabado não exige, nesta etapa, nenhuma
proteção adicional. Antes da expedição das pás para os parques eólicos, é feita uma última inspeção visual de
qualidade.

Comparação entre a produção anual e a capacidade instalada
Segue abaixo quadro que evidencia a capacidade instalada da fábrica da Companhia, bem como a produção da
referida fábrica nos períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 30 de junho de 2019 e nos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:
Período de seis meses findo em 30 de junho de
Fábrica

Total
2020

2019

Capacidade Instalada PÁS/SEMESTRE

2.167

1.275

Produção

1.073

849

PÁS/SEMESTRE

Exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
Fábrica

Total
2019

2018

2017

Capacidade Instalada

PÁS/ANO

3.570

2.550

2.550

Produção

PÁS/ANO

1.964

1.467

1.457

Seguros
A Companhia mantém apólices de seguros vigentes na modalidade responsabilidade civil por danos materiais,
corporais e morais causados a terceiros.
As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos, conforme indicados na tabela abaixo:
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Consolidado
31/12/18
Segurador
a

Modalidade

Valor em
Risco

Limite Máximo
Indenizável

Vigênci
a

31/12/19

Prêmio

Prêmi
o

Valores Expressos em Reais Mil
Porto
Seguro
Seguros
Tokio
Marine
Segurador
a

Veículos

Tokio
Marine
Segurador
a

Responsabilida
de Civil
Administradore
s

Tokio
Marine
Segurador
a
Tokio
Marine
Segurador
a
Tokio
Marine
Segurador
a

R$ 46.630,00

R$ 46.630,00

03/10/2
0

R$
1.349,29

-

R$
1.998.482,00

R$ 14.058.482,00

22/03/2
1

R$
59.221,99

-

Diversos

Responsabilida
de Civil Geral

Riscos
Nomeados

Riscos diversos

R$
30.000.000,00

R$ 30.000.000,00

21/08/2
1

R$
35.293,57

-

R$
125.000.000,00

R$ 125.000.000,00

21/08/2
2

R$
354.996,00

-

R$
1.680.502.736,
74

R$
353.000.000,00 (Dan
os Materiais)

21/08/2
2

R$
2.468.606,0
1

-

22/03/2
1

R$
30.410,96

-

R$ 98.010.000,00
Lucros Cessantes
R$
1.780.000,00

R$ 3.560.000,00

As apólices de seguros estabelecidas pela Companhia possuem coberturas determinadas por análise da sua área
própria de seguros e junto a especialistas das corretoras que a auxiliam na colocação de suas apólices, levando
em conta a natureza e o grau de risco, por montantes considerados pela Companhia suficientes para cobrir
eventuais perdas significativas sobre seus ativos e responsabilidades da Companhia, estando, portanto, dentro
dos padrões do mercado segurador.
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Riscos inerentes ao processo de produção que poderão gerar paralisação das atividades
Para informações referentes aos riscos inerentes ao processo de produção que poderão gerar paralisação das
atividades, vide a seção 4.1 deste Formulário de Referência.
b.

Características do processo de distribuição:

A Companhia transfere a posse e a propriedade de seus produtos dentro das dependências do parque fabril
onde foram fabricadas. O processo de transporte até os parques eólicos e a instalação das pás faz parte do
escopo dos clientes da Companhia.
c.

Características dos mercados de atuação, em especial:

i.

Participação em cada um dos mercados:

A Companhia atua na fabricação e exportação de pás eólicas, fornecendo produtos personalizados para
mercados nacionais e internacionais. A Companhia possui 69% de participação do mercado nacional,
considerando os projetos eólicos já contratados para os próximos anos, e, aproximadamente, 7% de
participação do mercado internacional, desconsiderando o mercado chinês, de acordo com relatório emitido
pela Wood Mackenzie1.
A Companhia é o principal fabricante brasileiro de pás eólicas e desempenha um papel relevante como
exportador, registrando um market share crescente no mercado global, conforme se pode verificar no item 7.1
deste Formulário de Referência. Atualmente, a Companhia é capaz de atender todo o seu mercado-alvo com
fabricação centralizada no Brasil e atuação global por meio da divisão de serviços (oferta de produtos e serviços
associados).

A composição da receita líquida da Companhia entre serviços prestados a partir da unidade de negócios da
Companhia no exterior, exportações a partir da matriz e vendas no mercado brasileiro está apresentada na
tabela a seguir:
De acordo com o relatório da Wood Mackenzie (Wind Market Overview for Aeris Energy), datado de 10 de agosto de
2020.

1
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(Em

milhares

de

Reais)

Receita

Período findo em

Período findo em

30 de junho de

30 de junho de

2020

2019

(Consolidado)

(Consolidado)

Exercício findo
em 31 de
dezembro de
2019
(Consolidado)

Exercício encerrado
em 31 de dezembro
de 2018

Exercício encerrado
em 31 de dezembro
de 2017

(Consolidado)

(Controladora)

operacional

líquida - Aeris EUA
Receita

1,7%

0,9%

1,9%

0,1%

0,0%

32,9%

79,3%

66,9%

47,8%

7,5%

65,4%

19,8%

31,3%

52,2%

92,5%

operacional

líquida - Exportações
da Matriz
Receita

operacional

líquida

-

Mercado

Brasileiro

A participação de cada um dos mercados na receita líquida total consolidada é apresentada na tabela a seguir:
(Em milhares de Reais)
em 30 de junho

em 30 de junho

Exercício findo em
31 de dezembro de
2019

de 2020

de 2019

(Consolidado)

(Consolidado)

(Consolidado)

Período

Receita

Receita

findo

Exercício encerrado
em 31 de dezembro
de 2018

Exercício encerrado
em 31 de dezembro
de 2017

(Consolidado)

(Controladora)

12.695

2.982

15.505

373

-

247.665

262.931

557.766

309.262

50.891

492.595

65.786

260.987

337.571

632.008

752.955

331.700

834.259

647.206

682.899

operacional

líquida - Exportações
da Matriz
Receita

operacional
-

Mercado

Brasileiro
Receita

Período

operacional

líquida - Aeris EUA

líquida

findo

operacional

líquida - total

Apresentamos abaixo a composição da receita operacional líquida da Companhia entre mercado doméstico e
exportações:
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A Companhia importa matéria-prima de dezenas de países, com destaque para os Estados Unidos, Alemanha
e Espanha e exporta pás para os Estados Unidos, Argentina e Índia. Em 2020, até o presente momento, além
dos países citados anteriormente, a Companhia exportou pás para a Austrália e o Chile.
No mercado interno, a Companhia apresenta posição privilegiada com sua produção concentrada na região do
nordeste:

ii.

Condições de competição nos mercados:

Os contratos de fornecimento de longo prazo de pás firmados entre a Companhia e seus clientes preveem
condições comerciais tanto para o mercado local, quanto para exportação das pás. A Companhia passou a
exportar, em 2017, e, desde então, provou ser competitiva para manter o crescimento nas vendas para o
mercado externo ao mesmo tempo em que é líder na produção de pás para o mercado local. A Companhia tem
como principais competidores a TPI Composites Inc e a LM Wind Power, além de competidores que atendem
primariamente o mercado chinês. Além destes, a Companhia pode competir, em alguns casos, com fábricas de
seus próprios clientes quando estes decidem por verticalizar parte da produção.
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d.

Eventual sazonalidade:

Tanto a produção das pás quanto o envio aos parques eólicos não sofrem qualquer efeito da sazonalidade.
e.

Principais insumos e matérias primas, informando:

i.
Descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou
regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável:
A Companhia adquire matérias-primas de fornecedores aprovados no processo de homologação tanto pela
própria Companhia quanto pelos seus clientes. Os fornecedores devem obrigatoriamente atender às
especificações do produto, bem como terem a certificação da DNV-GL (Det Norske Veritas – Germanischer
Lloyd) atestando que os materiais são produzidos e sua documentação seguem os padrões definidos para o
mercado de turbinas eólicas e seus componentes.
ii.

Eventual dependência de poucos fornecedores:
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Assim como existe forte concentração na posição ocupada pela Companhia na cadeia de valor, bem como dos
clientes da Companhia, as empresas que ficam à montante na cadeia de valor também competem em um
ambiente consolidado, o que faz com que a Companhia tenha poucas alternativas de fornecimento para diversos
itens críticos para a manufatura das pás.
Em dezembro de 2019, os quatro maiores fornecedores de matérias primas da Companhia receberam
pagamentos que equivalem a mais de 30% da receita líquida, a saber:
x
x
x
x

Blue Cube: R$ 71.675 mil
Owens Corning: R$ 73.695 mil
Hexion: R$ 58.714 mil
Zoltek: R$ 52.587 mil

Esta relevância se deve ao fato de que os materiais diretos representam mais de 50% dos custos de produção
das pás e os principais materiais empregados nas pás, como fibras de reforços (Owens Corning e Zoltek) e
resina epóxi (Blue Cube e Hexion). Estes materiais representam, quando combinados, mais de 40% dos custos
de materiais empregados na pá, podendo superar 60% do custo de materiais para alguns modelos de pás.
iii.

Eventual volatilidade em seus preços

Como já descrito nas seções 4.1 e 5.1 deste Formulário de Referência, os preços das matérias-primas estão
sujeitos à volatilidade. Os mecanismos de precificação previstos nos contratos de fornecimento de longo prazo
de pás firmados entre a Companhia e seus clientes mitigam quase que integralmente a eventual volatilidade nos
preços de matérias-primas, uma vez que suas variações são repassadas aos clientes.
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a.

Montante total de receitas provenientes do cliente:

A totalidade da receita líquida proveniente da venda de produtos foi distribuída entre 4 clientes, nos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e nos períodos de seis meses findos em 30 de
junho de 2020 e 30 de junho de 2019, conforme abaixo:
(Em milhares de Reais)
Período

%

findo em
30

de

Período

%

Receita

findo em

Receita

Líquida

30

Líquida

na

de

junho de

junho de

2020

2019

(Consoli

(Consoli

dado)

dado)

na

Exercíci
o findo
em 31 de
dezembr
o de 2019
(Consoli

Exercíci
o
encerrad
o em 31
de
dezembr
o de 2018

dado)

(Consoli

(Control

dado)

adora)

%

na

Receita
Líquida

%

na

Receita
Líquida

Exercíci
o
encerrad
o em 31
de
dezembr
o de 2017

%

na

Receita
Líquida

Receita
operacio
nal

752.955

100%

331.700

100%

834.259

100%

647.206

100%

682.899

100%

523.265

69,5%

162.698

49,1%

393.013

47,1%

343.686

53,1%

336.963

49,3%

154.394

20,5%

60.930

18,4%

192.476

23,1%

84.230

13,0%

87.566

12,8%

73.364

9,7%

101.288

30,5%

234.219

28,1%

136.655

21,1%

179.651

26,3%

-

0,0%

3.015

0,9%

3.015

0,4%

81.088

12,5%

78.525

11,5%

1.931

0,3%

3.468

1,0%

11.536

1,4%

1.547

0,2%

194

0,0%

líquida
Vestas
Nordex
Acciona
General
Electric
WEG
Outros

b. Setores operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente:

(Em milhares de Reais)
Venda

Período

% na

Período

% na

de

findo em

Receita

findo em

Receita

Produtos

30

Líquida

30

Líquida

Receita

de

de

junho de

junho de

2020

2019

(Consoli

(Consoli

dado)

dado)

Exercíci
o findo
em 31 de
dezembr
o de 2019
(Consoli

Exercíci
o
encerrad
o em 31
de
dezembr
o de 2018

dado)

(Consoli

(Control

dado)

adora)

% na
Receita
Líquida

% na
Receita
Líquida

Exercíci
o
encerrad
o em 31
de
dezembr
o de 2017

% na
Receita
Líquida

732.741

100%

324.289

100%

801.123

100%

640.446

100%

681.178

100%

520.406

71,0%

162.691

50,2%

386.313

48,2%

341.904

53,4%

336.332

49,4%

operacio
nal
líquida
Vestas
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Nordex

140.864

19,2%

58.776

18,1%

182.489

22,8%

82.571

12,9%

87.005

12,8%

71.465

9,8%

99.781

30,8%

229.267

28,6%

134.831

21,1%

179.297

26,3%

WEG

-

0,0%

3.015

0,9%

3.015

0,4%

81.088

12,7%

78.525

11,5%

Outros

7

0,0%

28

0,0%

37

0,0%

53

0,0%

20

0,0%

Acciona
General
Electric

(Em milhares de Reais)

Prestaçã

Período

% na

Período

% na

o de

findo em

Receita

findo em

Receita

Serviços

30

Líquida

30

Líquida

Exercíci
o findo
em 31 de
dezembr
o de 2019

Receita

de

de

junho de

junho de

2020

2019

Líquida

Exercíci
o findo
em 31 de
dezembr
o de 2018

% na
Receita

Líquida

Exercíci
o findo
em 31 de
dezembr
o de 2017

% na
Receita

% na
Receita
Líquida

20.214

100%

7.411

100%

33.136

100%

6.760

100%

1.721

100%

13.530

66,9%

2.154

29,1%

9.987

30,1%

1.659

24,5%

561

32,6%

-

0,0%

1.509

20,4%

2.441

7,4%

373

5,5%

-

0,0%

-

0,0%

1.203

16,2%

7.359

22,2%

-

0,0%

-

0,0%

1.900

9,4%

1.507

20,3%

4.952

14,9%

1.824

27,0%

354

20,6%

Siemens

155

0,8%

218

2,9%

372

1,1%

-

0,0%

-

0,0%

Eolica

-

0,0%

205

2,8%

533

1,6%

-

0,0%

-

0,0%

operacio
nal
líquida
Nordex
LM
Wind
Power
Blades
(nd), inc
Terrafo
ms
Power
General
Electric
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a.

Necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de
relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações:
A Companhia não desempenha atividades em segmentos regulados, ou ainda para as quais necessite de agências
reguladoras e/ou autorizações governamentais. A necessidade de obtenção de aprovações se restringe àquelas
de natureza legal e genérica.

b.

Política ambiental da Companhia e custos incorridos para o cumprimento da regulação
ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais
de proteção ambiental:
Devido à natureza das suas atividades desenvolvidas, a Companhia e suas controladas estão sujeitas a leis e
regulamentos relativos à proteção do meio ambiente, cujo cumprimento é fiscalizado por órgãos e agências
governamentais.
As eventuais violações à legislação ambiental podem gerar responsabilidade ambiental nas esferas
administrativa, criminal e civil.
Para mais informações sobre a política socioambiental da Companhia, consultar a seção 7.8 deste Formulário
de Referência.
i.

Responsabilidade Administrativa

No que se refere à responsabilidade administrativa, prevista genericamente pela Lei Federal nº 9.605/1998 e
regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.514/2008, toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso,
gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente é considerada infração administrativa ambiental.
A responsabilidade administrativa decorre de uma ação ou omissão do agente que importe na violação de
qualquer norma de preservação, proteção ou regulamentação do meio ambiente e, tal como a responsabilidade
penal, depende da verificação de culpa ou dolo para sua caracterização, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
As sanções a serem impostas às pessoas físicas ou jurídicas pelo cometimento de eventual infração
administrativa podem incluir advertência, multas de até R$ 50 milhões, que podem ser duplicadas ou triplicadas
em caso de reincidência, inutilização do produto, suspensão de venda e fabricação do produto, embargo de
obra ou atividade, demolição de obra, suspensão parcial ou total de atividades, além das sanções restritivas de
direito, que envolvem a suspensão de registro, licença ou autorização, perda ou suspensão de benefícios fiscais
e cancelamento ou interrupção de participação em linhas de crédito concedidas por bancos estatais, além de
proibição de ser contratado por entes públicos.
ii.

Responsabilidade Criminal
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Na esfera criminal, a Lei Federal nº 9.605/1998 (“Lei de Crimes Ambientais”) sujeita aos seus efeitos qualquer
pessoa, física ou jurídica, que concorrer para a prática de certas condutas consideradas lesivas ao meio ambiente,
sendo necessária a comprovação de dolo (intenção) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia).
A responsabilidade da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade das pessoas físicas, autoras, coautoras ou
partícipes, resultando na extensão da responsabilidade de tais atos aos membros das pessoas jurídicas que
tenham participado de tais decisões ou tenham se omitido, quando poderiam evitar os prejuízos delas advindos.
Adicionalmente, a Lei de Crimes Ambientais prevê, em seu artigo 4º, a possibilidade de desconsideração da
personalidade jurídica caso haja obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio
ambiente. Nessa situação, os sócios passam a ser responsáveis pela reparação e/ou compensação do dano
causado ao meio ambiente.
Em relação às pessoas jurídicas, a Lei de Crimes Ambientais prevê as seguintes penalidades, de forma isolada,
cumulativa ou alternativa: (i) multa; (ii) restritivas de direitos (tais como: suspensão parcial ou total de atividades;
interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; proibição de contratar com o Poder Público, bem
como dele obter subsídios, subvenções ou doações); e/ou (iii) prestação de serviços à comunidade (tais como:
custeio de programas e de projetos ambientais; execução de obras de recuperação de áreas degradadas;
manutenção de espaços públicos; e contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas).
iii.

Responsabilidade Civil

Na esfera civil, a responsabilidade ambiental, delineada pela Lei Federal nº 6.938/1987 (“Política Nacional do
Meio Ambiente”) é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa, bastando a comprovação do dano e do
nexo de causalidade entre esse e a atividade de desenvolvida pela companhia para que seja configurada a
obrigação de reparação e/ou compensação ambiental.
Além disso, a responsabilidade civil por danos ao meio ambiente poderá alcançar tanto o poluidor direto como
o poluidor indireto, de modo que os danos ambientais causados por terceiros que a Companhia venha a
contratar poderão dar ensejo à sua obrigação de repará-los e/ou compensá-los como, por exemplo, as atividades
relacionadas à destinação final de resíduos sólidos, ainda que realizada por terceiros contratados.
Adicionalmente, a legislação ambiental prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica,
sempre que esta for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao meio ambiente.
De acordo com a legislação federal brasileira, a Política Nacional do Meio Ambiente prevê que a construção,
instalação, expansão, modificação e operação de atividades potencialmente poluidoras, que utilizem recursos
naturais, que de alguma forma causem degradação do meio ambiente e que possam vir a causar danos
ambientais estarão sujeitas ao licenciamento ambiental, que pode vir a ocorrer em âmbito federal, estadual ou
municipal. O processo de licenciamento, por sua vez, poderá englobar três diferentes etapas, com a obtenção
de Licença Prévia (LP), a Licença de Instalação (LI) e, por fim, a Licença de Operação (LO). Referidas licenças
possuem validade limitada, de modo que deverão ter sua renovação tempestiva e periodicamente solicitada
perante os respectivos órgãos ambientais competentes, sob pena de perda de sua validade. Além disso, as
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licenças ambientais podem vir a estabelecer condicionantes técnicas para o desenvolvimento de atividades, que
podem, eventualmente, impactar e condicionar a operação de atividades da Companhia.
A ausência de licença ambiental ou a operação em desacordo com as licenças ambientais emitidas,
independentemente de a atividade estar causando danos efetivos ao meio ambiente, caracteriza a prática de
crime ambiental e sujeita o infrator a sanções criminais e administrativas, além da obrigação de recuperar e/ou
compensar eventuais danos causados ao meio ambiente. No âmbito administrativo, além das sanções descritas
no item acima, as multas, na esfera federal, podem chegar a R$ 10 milhões (aplicáveis em dobro ou no seu
triplo, em caso de reincidência genérica e específica, respectivamente).
O gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos gerados pela Companhia deve obedecer às
previsões da Lei Federal nº 12.305/2010. O responsável pela geração de resíduos sólidos é também responsável
pela sua segregação, armazenamento, transporte e destinação final ambientalmente adequada, podendo ser
obrigado a reparar e/ou compensar os danos ambientais decorrentes da má gestão dos resíduos sólidos.
Portanto, a disposição inadequada de resíduos pode causar danos ao meio ambiente, à vida e saúde da população
e, consequentemente, ensejar a aplicação de sanções nas esferas administrativa e penal, além da responsabilidade
pela reparação e/ou compensação do dano causado na esfera cível, conforme indicado acima.
Ainda, segundo a legislação ambiental brasileira, o proprietário e/ou possuidor de bem imóvel que se encontre
em área com contaminação ambiental poderá, independentemente de ter sido ou não o efetivo causador da
contaminação, ser responsabilizado e compelido a realizar a remediação, recuperação e/ou compensação dos
danos associados.
São consideradas áreas contaminadas aquelas em que comprovadamente houve poluição ocasionada pela
disposição, acúmulo, armazenamento ou infiltração de substâncias ou resíduos, implicando impactos negativos
sobre os bens a proteger.
Vale destacar que a responsabilidade civil ambiental relacionada à remediação da contaminação do solo e das
águas subterrâneas é objetiva e solidária, além de ser considerada como uma obrigação propter rem (ônus que
acompanha o imóvel).

c.

Dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties
relevantes para o desenvolvimento das atividades:
No Brasil, marcas são sinais distintivos visualmente perceptíveis que identificam e distinguem produtos e/ou
serviços. Em alguns casos, as marcas também possuem a função de certificar a conformidade de produtos e/ou
serviços com determinadas normas e/ou especificações técnicas.

A Lei nº 9.279/96 (“Lei da Propriedade Industrial”) dispõe que a propriedade de determinada marca somente
pode ser adquirida por meio do registro concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”),
autarquia federal responsável pelo registro de marcas, patentes e outros direitos de propriedade industrial no
Brasil. Após a aprovação do registro da marca pelo INPI, o titular da marca passa a deter a propriedade de tal
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marca e o direito exclusivo de uso no Brasil, pelo prazo determinado de 10 (dez) anos, prorrogável por períodos
iguais e sucessivos, mediante o pagamento de taxas adicionais ao INPI.
Durante o processo de registro, o depositante possui apenas uma expectativa de direito de propriedade das
marcas depositadas aplicadas para a identificação de seus produtos ou serviços e o direito de zelar pela
integridade material e/ou reputação do sinal requerido.
A Companhia não possui dependências de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de
royalties relevantes para o desenvolvimento das suas atividades.
Para mais informações sobre os ativos de propriedade intelectual da Companhia, consultar o item 9.1(b) deste
Formulário de Referência.
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a. Receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede da Companhia e sua
participação na receita líquida total da Companhia:
Conforme apresentado na tabela a seguir, as receitas obtidas no mercado brasileiro representaram
65,4% no primeiro semestre de 2020, e 19,8% no primeiro semestre de 2019. Para os anos de 2019,
2018 e 2017, a participação das receitas líquidas consolidadas auferidas no mercado brasileiro foi de
31,3%, 52,2% e 92,5%, respectivamente.
(Em milhares de Reais)
Exercício findo
em 31 de
30 de junho de em 30 de junho dezembro de
de
2019 2019
2020
(Consolidado)
(Consolidado)
(Consolidado)
Período findo em Período

findo

Exercício
encerrado em 31
de dezembro de
2018
(Consolidado)

Exercício
encerrado em 31
de dezembro de
2017
(Controladora)

Receita operacional líquida

752.955

331.700

834.259

647.206

682.899

- Mercado Interno

492.595

65.786

260.987

337.571

632.008

- Mercado Externo

260.360

265.913

573.271

309.635

50.891

b. Receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação
na receita líquida total da Companhia:
Em todos os períodos acima indicados, os Estados Unidos da América representam mais de 95% das
receitas auferidas para o mercado externo.
(Em milhares de Reais)

Exercício
findo em 31 de
em 30 de junho em 30 de dezembro de
junho de 2019 2019
de 2020
(Consolidado)
(Consolidado)
(Consolidado)
Período

findo Período findo

Exercício
encerrado em
31 de
dezembro de
2018
(Consolidado)

Exercício
encerrado em
31 de
dezembro de
2017
(Controladora)

Receita operacional líquida (Mercado externo)

260.360

265.913

573.271

309.635

50.891

- EUA

258.170

265.449

572.813

308.159

46.751

- Argentina

-

464

459

1.476

-

- Alemanha

2.190

-

-

-

-

- Dinamarca

-

-

-

-

4.140

c. Receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida
total da Companhia:
Conforme apresentado na tabela do subitem (a) da seção 7.6 deste Formulário de Referência, as
receitas obtidas em países estrangeiros representaram 34,6% no primeiro semestre de 2020 e 80,2%
no primeiro semestre de 2019. Para os anos de 2019, 2018 e 2017, a participação das receitas líquidas
consolidadas auferidas foi de 68,7%, 47,8% e 7,5%, respectivamente.
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As exportações da Companhia estão sujeitas à regulação dos países dos seus importadores, com
destaque para os Estados Unidos da América, deixando-a exposta a vários riscos relacionados às
operações internacionais, conforme identificados nas seções 4.1 e 4.2 deste Formulário de Referência,
entre os quais, destacamos:

Uma escalada de protecionismo pode inviabilizar nossas exportações com significativo
impacto em nossa receita: O protecionismo é utilizado por praticamente todos os países em maior
ou menor grau, sendo um conjunto de medidas a serem tomadas no sentido de favorecer as atividades
econômicas internas, reduzindo e dificultando ao máximo, a importação de produtos e a concorrência
internacional. Quanto maior o poder econômico de um país, maior será seu grau de influência no
mercado internacional. No mercado em que atuamos, há vários países fabricantes de pás eólicas com
grande poder econômico. Dentre eles vale destacar, como exemplo, os EUA. Caso os EUA decidam
estabelecer alguma medida protecionista ou acordos comerciais com outros países que exportam pás,
nossa competitividade pode diminuir inviabilizando nossas exportações e com isso impactar de forma
relevante e adversa nossa receita e nossos resultados.
Uma mudança significativa na taxa de câmbio pode afetar nossa competitividade em
mercados internacionais: A taxa de câmbio tem papel fundamental na economia de um país, uma
vez que pode influenciar diretamente no sistema econômico, afetando as empresas nacionais. A
desvalorização da moeda brasileira em relação ao dólar ou outras moedas estrangeiras pode resultar
em pressões inflacionárias adicionais no nosso país, levando a um aumento nas taxas de juros,
limitando nosso acesso aos mercados estrangeiros e enfraquecendo a confiança dos investidores no
Brasil. Por outro lado, a valorização do Real em relação ao Dólar pode levar a uma deterioração da
conta corrente e da balança de pagamentos do país, o que pode comprometer as exportações
brasileiras. Qualquer um desses eventos pode prejudicar de forma relevante e negativa a economia
brasileira como um todo e, consequentemente, nossos resultados.
A constante flutuação no câmbio e variação do Real frente às moedas internacionais, entre elas
principalmente o dólar, oferece grande risco ao nosso segmento de atuação, devido principalmente
ao fato de a maior parte dos clientes serem internacionais. Para as empresas exportadoras, a baixa do
dólar oferece menores benefícios, pois o pagamento dos produtos comercializados será feito com
uma moeda desvalorizada, acarretando a nós possíveis prejuízos financeiros e perda de
competitividade frente aos players internacionais.
Por exemplo, no exercício findo em 31 de dezembro de 2017, observou-se a desvalorização de 1,5%
da moeda brasileira frente ao Dólar, com a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar de R$3,31 por
US$1,00. No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, observou-se a desvalorização de 17,1% da
moeda brasileira frente ao Dólar, com a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar de R$3,87 por US$1,00.
Por fim, no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, observou-se a desvalorização de 4,0% da
moeda brasileira frente ao Dólar, com a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar de R$4,03 por US$1,00
(em 30 de junho de 2020, a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar era de R$5,47 por US$1,00,
representando uma desvalorização da moeda brasileira frente ao Dólar de 29,0%, em relação a 31 de
dezembro de 2019). Não se pode garantir que o Real não sofrerá maior desvalorização em relação ao
Dólar futuramente.
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A desvalorização do real pode criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil e acarretar aumentos
das taxas de juros, podendo afetar de modo negativo a economia brasileira como um todo e os nossos
resultados, por conta da retração no consumo e do aumento de nossos custos. Não exercemos
quaisquer influências sobre a política cambial adotada no Brasil e nem dispomos da capacidade de
prevê-la. Nosso negócio, nossa situação financeira, nossos resultados operacionais e nossas
perspectivas poderão ser afetados negativamente por mudanças em tais políticas cambiais.
O desempenho financeiro futuro da Companhia dependerá de forma significativa do cenário
econômico e das condições sociais e políticas em curso nos mercados importadores de pás para
aerogeradores. A capacidade de exportar seus produtos no futuro pode ser adversamente afetada por
fatores que estão além de seu controle, tais como: (i) variações cambiais; (ii) mudanças adversas nos
incentivos fiscais para energias renováveis, em especial a energia eólica; (iii) aumento de tarifas de
importação; e (iv) quaisquer eventos que possam afetar o transporte e as operações portuárias
necessárias para que as pás cheguem a seu destino.
Os países para os quais a Companhia pode efetuar suas exportações podem barrar seus produtos,
proibindo a compra destes por períodos indeterminados, por diferentes razões, incluindo alterações
na legislação aplicável.
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a.

Se a Companhia divulga informações sociais e ambientais:

Todas as informações socioambientais da Companhia são divulgadas em nosso website
(https://www.aerisenergy.com.br/), na área da página eletrônica específica e dedicada à
sustentabilidade. Adicionalmente, uma vez por ano é publicado um relatório estruturado por
informações e indicadores socioambientais e econômicos, o qual leva em conta o reporte de todas
informações relacionadas aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), sendo a
Companhia signatária do Pacto Global da Organização das Nações Unidas desde o ano de 2016. O
relatório é disponibilizado em português, com o objetivo de reportar estas informações de forma
acessível e clara para as diferentes partes interessadas.

b.

A metodologia seguida na elaboração dessas informações:

Como boa prática de mercado e visando a evolução contínua do reporte dessas informações, a
Companhia utiliza como referência para estruturação e elaboração das informações as diretrizes da
Global Reporting Initiative (GRI).

c.

Se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente:

Anualmente, todas as informações socioambientais da Companhia são submetidas a um processo de
auditoria externa, incluindo informações financeiras, as quais também são utilizadas no Relatório
Anual de Sustentabilidade.
O processo de auditoria acontece de acordo com a ISO 14001 (Sistema de Gestão Ambiental), que
permite que a Companhia desenvolva de maneira mais eficaz uma estrutura para proteção do meio
ambiente.

d.

A página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas
informações:
Todas as informações referentes ao Relatório Anual de Sustentabilidade da Companhia, podem ser
acessadas através do link https://www.aerisenergy.com.br/?page_id=109.
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DADOS DA INDÚSTRIA E DO MERCADO1
Transição Energética
A preocupação com o aquecimento global vem transformando o setor de energia. Para alcançar
reduções significativas nas emissões de carbono, uma mudança sem precedentes é necessária na
forma como a energia é produzida e consumida. O sistema de energia global enfrenta um desafio de
escalabilidade, exigindo movimentos drásticos para alcançar um caminho de aquecimento global
limitado a 2° C ou menos.
As emissões de gases de efeito estufa, acumuladas nas últimas cinco décadas, atingiu a impressionante
marca de 1.125 trilhões de toneladas de CO2. Esse representa um aquecimento de 1 ºC acima dos
níveis pré industriais. No ritmo de emissões atuais, o mundo segue para um aquecimento de 3ၨ C até
2040.
Infelizmente, o comércio internacional e riscos geopolíticos estão tirando a devida atenção que as
pessoas deveriam ter com o problema do aquecimento global. No entendimento da Companhia, o
processo de descarbonização deveria ser a prioridade do mundo.
O Panorama de Transição Energética (ETO) da Wood Mackenzie apresenta a visão do caso base de
todas as commodities e é consistente com uma visão de aquecimento global de 3 ºC. No cenário de
restrição de carbono, o Panorama de Transição Energética apresenta uma visão consistente com
aquecimento global de 2,5 ºC. Este cenário requer aceleração da transição energética, incluindo
esforços significativos em tecnologia, política e redução de custos:

Fonte: Wood Mackenzie Energy Transition Outlook e International Energy Agency
Nota: ETO=Panorama deTransição Energética.

1

Este item do Formulário de Referência contém dados estatísticos, estimativas e previsões que são baseadas em publicações da consultoria Independente e

Especializada Wood Mackenzie e Informações sobre as Iniciativas Privadas foram retiradas dos próprios sites de tais iniciativas.
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EASDS=International Energy Agency Sustainable Development Scenario. É a estrutura mais comum e padronizada para quantificar uma perspectiva de '2graus
ou menos'.

Os desafios para a redução de emissões virão de segmentos de difícil descarbonização. Para que isto
ocorra, será necessária intervenção política em grandes setores da economia. No segmento de energia,
o grande papel será executado pelas energias renováveis.

Fonte: Wood Mackenzie Energy Transition
Visão geral do mercado de Energia Renovável
Hoje, no mundo, as tecnologias que mais geram energia são as movidas a combustíveis fósseis.
A partir de 2010, as energias renováveis começaram a assumir um papel relevante nas novas fontes
de energia instaladas pelo mundo. Dentre elas, as mais significantes, são as fontes solares e fontes
eólicas que, em conjunto, apresentarão um crescimento de 300% até 2020, conforme estudo da Wood
Mackenzie Energy Transition abaixo.

Fonte: Wood Mackenzie Energy Transition
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De 2010 a 2020, 1 TW de capacidade eólica e solar foram instaladas globalmente, representando 65%
do total de adições durante esse período.
De acordo com o relatório da Bloomberg BNEF, é esperado que energia eólica se torne também mais
relevante dentro da matriz energética global, crescendo de 8% em 2017 para 21% em 2050.
Penetração da geração de energia eólica na matriz global (% de GW instalados)

Fonte: BNEF New Energy Outlook 2019 p.89
A redução de LCOEs (levelized cost of Energy) e uma política mais ampla do mercado de energia poderão
sustentar 3 TW da nova capacidade eólica e solar no período de 2020 a 2040. Isso representa seis
vezes mais que os 500 GW de investimento em gás natural, uma fonte com baixo teor de carbono e
de geração flexível, pois o armazenamento do gás permite que a energia seja gerada no momento de
demanda.
Para ilustrar, veja abaixo o gráfico indicando a redução do LCOE ao longo do tempo:
LCOE energia eólica
US$/MWh

148

77
99

54

2010

32

28

2015

2019

Fonte: Lazard's Levelized Cost Of Energy v. 13
Nota: Custos não-subsidiados. Intervalo reflete diferenças em recursos, geografia, custos de combustível e custos de
capital, entre outros fatores.
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Não só o LCOE de energia eólica está diminuindo, como também está abaixo dos outros meios de
geração de energia, como explícito no gráfico abaixo:
Comparação de LCOE (US$/MWh)

Fonte: Lazard's Levelized Cost Of Energy v. 13
Nota: Custos não-subsidiados. Intervalo reflete diferenças em recursos, geografia, custos de combustível e custos de
capital, entre outros fatores.
Com isso, a geração de energia eólica mostrou grande crescimento nos últimos anos globalmente.
Crescimento da geração de energia eólica (GW)
637
30
423
193
16
2000
EMEA Onshore

278
149

55

180

2005

2010

Americas Onshore

2015
Asia and RoW Onshore

2019
Offshore

Fonte: Bloomberg BNEF
Investimentos altos estão acontecendo na tecnologia de armazenamento da energia gerada. Em 2040,
acredita-se que o mundo terá a capacidade de armazenar 600 GW de energia gerada, seja ela através
de baterias ou outras tecnologias. A tendência do custo de armazenamento continua a cair.
Por outro lado, a geração através do carvão irá diminuir na OCDE e acredita-se que cairá para zero
em alguns mercados da Europa Ocidental.
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Fonte: Wood Mackenzie Energy Transition
O custo de energia solar versus eólica apresentam uma variação muito grande, a depender da
localização, tecnologia, etc. Acredita-se que a energia eólica apresentará uma redução de custo
significativa nos próximos anos devido ao aumento da curva de potência dos aerogeradores que estão
sendo comercializados hoje em dia.
Prognóstico do Mercado de Energia Eólica
De acordo com os estudos da Wood Mackenzie, o crescimento da geração de energia eólica no mundo
apresentará um AAGR de 4,1% de 2019 a 2029.

Fonte: Wood Mackenzie
Nota: Inclui novas instalações de energia eólica Onshore e offshore

621

PÁGINA: 127 de 327

Formulário de Referência - 2020 - AERIS ENERGY

Versão : 1

7.9 - Outras Informações Relevantes

No Brasil, a capacidade instalada vem crescendo a um ritmo acelerado (CAGR de 60% de 20052019), atingindo 15MW de capacidade instalada em 2019.
Evolução Histórica da Capacidade Instalada de Energia Eólica no Brasil (MW)
14.704

15.449

12.764
10.737
8.723
5.969
3.894
241

341

601
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1.524 2.158
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230
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2016

2017
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2019

Fonte: ABEEólica - Boletim Anual de Geração 2019
Hoje o mercado regulado possui uma grande representatividade no consumo total de energia no
Brasil, mas o consumo do mercado livre vem ganhando espaço e é esperado que seja mais
representativo em 2030.
Consumo do mercado livre e regulado (GWm)
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Fonte: CCEE/PDE. IHS Markit
Crescimento esperado da capacidade instalada de energia eólica no Brasil (GW)
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Fonte: ABEEólica
Visão Geral da Indústria de Pás Eólicas
A China continua sendo o maior mercado global, no entanto, de difícil penetração. Fabricantes de
turbina eólica não chineses capturaram coletivamente 3,3% do mercado chinês, enquanto fabricantes
de turbina eólica chineses atendendo ao mercado doméstico, capturaram coletivamente 1,6% do
mercado global fora da China. Excluindo a China da análise, este mercado, além de ser dominado
por poucas empresas, apresenta uma tendência de consolidação muito significativa.
A indústria de energia eólica fora da China passou, por décadas, por várias fases de consolidação. A
consolidação recente criou mudanças significativas entre os líderes da indústria. A indústria de energia
eólica passou por várias fases de consolidação por décadas, levando a um grupo estável de
fornecedores líderes, conforme se pode ver abaixo:
• Em 2014, a aquisição da Alstom pela GE deu início à jornada de consolidação;
• O segmento offshore foi consolidado com a joint venture entre Vestas e MHI;
• A fusão entre a Siemens e a Gamesa criou um novo competidor na indústria para desafiar diretamente a posição de
liderança de longa data da Vestas;
• A fusão da Nordex e da Acciona em 2016 consolidou duas empresas menores, mas ainda globais, e praticamente
eliminou uma possível entrada para novos participantes.
Neste cenário, muitos OEMs menores foram forçados a fechar ou reduzir as operações, conforme
se pode ver abaixo:
• A falência da Senvion depois de anos de luta de mercado;
• A participação de mercado da Suzlon caiu para menos de 1% globalmente;
• Mais de 100 novos OEMs menores tentaram entrar no mercado eólico global, com sucesso muito limitado nos
mercados locais A participação de mercado em 2019 de todos os novos OEMs entrantes menores é inferior a 1% do
total.
Veja gráfico abaixo com evolução do market shares de fabricantes de turbinas eólicas no
mercado global (ex- china):
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Fonte: Wood Mackenzie
Olhando especificamente para o mercado de energia eólica brasileiro, temos o seguinte cenário, de
acordo com estudos da Wood Mackenzie:
• Previsão de energia eólica de 19 GW no Brasil até 2021: a atividade de construção permanece
robusta para suportar o volume previsto em 2020-2021.
• Foram identificados 85 GW+ de projetos com PPAs e com contrato de fornecimento de turbina,
apoiando o forecast até meados de 2024;
• O surto de Covid-19 no Brasil se intensificou em maio, embora, na data deste Formulário de
Referência, ainda seja cedo para quantificar o impacto na economia e na demanda de energia;
• Mais de 5 GW de projetos estão no backlog para o mercado livre com planos de serem construídos
entre 2020-2024. Esse volume compensa o cancelamento dos leilões de 2020 devido a Covid-19.
•Potencial para crescimento offshore no Brasil em 10 anos. Antes disso existe muita localização para se
instalar usinas onshore no Brasil, inclusive considerando a aplicação da curva de potência e o
incremento de altura dos modelos de aerogeradores.
•A característica do vento no Brasil é considerada a melhor do mundo. O fator de capacidade médio
de geração de energia eólica no Brasil é de 46% versus uma média mundial de 34%. Ou seja, dada uma
determinada potência instalada total, esse é o percentual que a máquina estará gerando energia. Isso
faz com o que o investimento em turbina eólica no Brasil possua o maior retorno no mundo.
Outra tendência relevante é que a maioria dos fabricantes de turbina líderes de mercado, incluindo a
Vestas, aumentou a terceirização de pás para fornecedores independentes.
Veja gráfico abaixo tendências de terceirização de produção de pás Vestas:
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Fonte: Wood Mackenzie
A pressão para redução de custos e por maior agilidade da cadeia de suprimentos está levando a
ENERCON, o OEM mais verticalmente integrado, a buscar um modelo de terceirização (após fechar
suas unidades de produção devido à pressão para redução de custos).
Quebra de produção dos OEMs por fornecedor de pás eólicas (GW)

Fonte: Wood Mackenzie
Prognóstico: Tendência de Tecnologia de pás eólicas.
Existem grandes barreiras para entrada de novos fornecedores de pás independente no mercado
eólico, devido aos seguintes fatores:
•Os contratos de fornecimentos deste componente são longos e com grandes penalidades para os
dois lados;
•A pá é um dos componentes com maior dificuldade de produção. Eventuais problemas no
fornecimento da pá, seja por problema de qualidade ou incapacidade de produzir no tempo
demandado, geram perdas milionárias para os fabricantes de turbina.
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•Os investimentos para unidades fabris são específicos e muito alto.
•Os novos modelos de turbina exigem pás maiores, ainda mais complexas de produzir (exemplo:
utilização de carbono no lugar de fibra de vidro) e exigem um capex mais dedicado e elevado.
Veja gráfico abaixo segmentação do comprimento das pás onshore e tendência de aumento
de resinas de carbono 2019-2028:
Segmentação do comprimento de pás

Composição das Resinas

Fonte: Wood Mackenzie
Veja gráfico abaixo segmentação do comprimento das pás offshore e tendência de aumento de resinas
de carbono 2019-2028:
Segmentação do comprimento de pás

Composição das Resinas

Fonte: Wood Mackenzie
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De acordo com Wood Mackenzie, em 2028:
x

x

x

100% das pás eólicas onshore produzidas nas Américas serão feitas de carbono;
o Tecnologia de turbinas eólicas com potência de 5MW crescerão 79% em
comparação a 2020; e
99% das pás eólicas offshore produzidas globalmente serão feitas de carbono;
o Tecnologia de turbinas eólicas com potência de 14MW crescerão 166% em
comparação a 2020; e
As pás eólicas produzidas terão uma média de 180m de diâmetro

Iniciativas Privadas Relevantes
As grandes corporações mundiais já oficializaram total apoio a transição energética e se
comprometeram formalmente com investimentos em energias renováveis. No mundo, seria
interessante citar o RE100.
Visão geral do RE1002

As empresas mais influentes do mundo, comprometidas com energia 100% renovávelRE100
é a iniciativa corporativa global de energia renovável que reúne centenas de empresas grandes e
ambiciosas comprometidas com a eletricidade 100% renovável. Liderado pelo The Climate Group
em parceria com o CDP, a missão do RE100 é acelerar uma mudança global para energia limpa e
redes de carbono zero - entregando um futuro mais limpo e saudável às gerações vindouras.
As empresas do setor comercial e industrial respondem por cerca da metade do uso final de
eletricidade no mundo. A mudança para energias renováveis busca:
x
x
x
x
x

Levar as empresas a alcançar 100% de eletricidade renovável globalmente no prazo mais
curto possível (até 2050, o mais tardar);
Definir o padrão para a liderança corporativa, responsabilizar os membros e celebrar suas
realizações para encorajar outros a segui-los;
Comunicar o caso de negócios atraente para empresas, serviços públicos, operadores de
mercado, legisladores e outros influenciadores importantes;
Destacar as barreiras para aproveitar os benefícios comerciais e econômicos da eletricidade
renovável, conforme relatado pelos membros;
Trabalhar com membros e em parceria com outros para abordar os desafios de política e
mercado.

Demonstrando liderança
Os membros divulgam seus dados de eletricidade anualmente e a organização relata seu progresso.
De acordo com dados divulgados pela RE100, a demanda coletiva por energias renováveis está no
mesmo nível do consumo de eletricidade de um grande país.

2

there100.org/re100
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As empresas RE100 estão mudando para energias renováveis em ritmo acelerado, gerando impactos
locais positivos e influenciando fornecedores, legisladores e concessionárias, ao mesmo tempo em
que se alinham às expectativas crescentes de clientes, acionistas e funcionários.
A organização apresenta lista de seis medidas políticas para apoiar o fornecimento corporativo de
eletricidade renovável em todo o mundo, de acordo com as empresas membros do RE100.
De acordo com a organização, a ciência mostra que é necessário reduzir pela metade as emissões
globais de gases de efeito estufa até 2030 para colocar o mundo no caminho certo para chegar a zero
líquido até 2050 e ter uma chance de combate de limitar o aquecimento global a 1,5 ° C. Neste sentido,
a organização entende que é necessário o comprometimento de todas as grandes empresas com a
energia 100% renovável.
Crescimento global
Os membros da organização têm operações em todo o mundo e em uma ampla gama de setores,
desde telecomunicações e varejo até fabricação de cimento e automóveis.
Desde que RE100 foi lançado na Climate Week NYC 2014, a iniciativa se expandiu pela Europa,
América do Norte e Ásia-Pacífico, e está em rápido crescimento no Japão.
A organização tem parcerias com organizações selecionadas em geografias de crescimento chave para
aumentar o número de membros e impulsionar as mudanças no mercado e, para tanto, oferece às
empresas acesso a aprendizagem entre pares, suporte de políticas e visão do mercado local.
Seguem abaixo as principais empresas participantes do RE100.

No Brasil, uma iniciativa que pode ser citada é o Programa de Certificação de Energia Renovável.
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Os RECs3
Cada Certificado de Energia Renovável (seja I-REC ou I-REC com Selo REC Brazil), equivale a 1
MWh de energia gerada e injetada no sistema elétrico pelo empreendimento em um determinado
período de tempo.
Certificados de Energia Renovável podem ser adquiridos para diversos fins, como por exemplo:
x
x
x

Utilização nos critérios de energia renovável para a Certificação LEED de prédios verdes;
Atendimento ao Guia de Relato de Energia do Escopo 2 do Protocolo GHG.
Atendimento a diversas plataformas de relato de resultados socioambientais, como RE 1000,
Protocolo GHG, CDP, GRI, etc.

Certificações
O Programa de Certificação de Energia Renovável no Brasil utiliza a plataforma de registro e emissão
de RECs do International REC Standard, conhecido como I-REC. Isso garante que os RECs emitidos
no Brasil seguem os mesmos padrões dos RECs emitidos em outras regiões do mundo.
Além disso, o Programa Brasileiro de Certificação de Energia Renovável fornece, para
empreendimentos de geração de energia com níveis diferenciados de sustentabilidade, a chancela
REC Brazil. A chancela REC Brazil, colocada sobre RECs emitidos na plataforma I-REC, fornece
garantia ao cliente de que a usina atende a critérios de adicionalidade, sustentabilidade nos aspectos
sociais, ambientais e relação com a comunidade, assim como agregação de todos os atributos
ambientais.
Os requisitos para a certificação REC Brazil são indexados pelos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU. O critério para Certificação é o atendimento comprovado a pelo menos
cinco dos dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. O empreendimento
pode optar somente pelo registro e emissão de Certificados no padrão I-REC, como pode ir além,
incorporando ao seu REC na plataforma I-REC a chancela REC Brazil.

3

https://recbrazil.com.br/
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As duas iniciativas são coordenadas pelo Instituto Totum, Organismo de Certificação de Terceira
Parte, especializado em programas de autorregulamentação e selos setoriais. O Instituto Totum é o
Emissor Local dos Certificados de Energia Renovável (RECs) no Brasil.

Outras Informações Relevantes da Companhia
Desde 2013, a Companhia é certificada pelas Normas ISO 9001 e 14001 e pela OSHAS 18001. A
partir de 2015, a empresa foi reconhecida com as premiações citadas abaixo:
•
Em 2015, recebeu a premiação de Empresa Socialmente Responsável entregue pelo IEP
(Instituto Educação Portal);
•
Em 2016, recebeu do Jornal O Povo, o prêmio Delmiro Gouveia que reconhece a
Companhia como umas das melhores empresas com desempenho econômico financeiro, melhores
empresas do ponto de vista de desempenho social e maiores empresas que se destacam em um
conjunto harmônico de itens;
•
Por três anos consecutivos, recebe a premiação de Melhores Empresas para Trabalhar
(GPTW – Great Place to Work) no Ceará. Em 2017, foi conquistado o 12º lugar, em 2018, o 8º lugar
e, em 2019, o 3º lugar;
•
Em agosto de 2017, foi premiada pela EXAME como uma das 1000 maiores empresas do
Brasil e, em outubro de 2017, pelo Guia Exame entre as 100 empresas mais sustentáveis do Brasil;
•
Em 2017, foi certificada pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social com o título
de Empresa Completa, Empresa que inclui pessoas com deficiência, alcançando entre as que mais
inseriram profissionais nessa categoria em 2016.
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•
Em 2017, foi premiada pela FIEC com o primeiro lugar no Prêmio AEDI de
Responsabilidade Social;
•
Em 2017, foi premiada pelo IEP (Instituto Educação Portal) no Fórum de Sustentabilidade
com o Selo Prata no reconhecimento de “Empresa Parceria com o Programa de Aprendizagem”. Em
2018 e 2019, recebeu o Selo Ouro desta premiação;
•
Por dois anos consecutivos, em 2017 e 2018, recebeu o selo verde do Jornal do Meio
Ambiente do estado de São Paulo. Este selo é dado a empresas ambientalmente corretas e com
atendimento à legislação ambiental 100% eficaz;
•
Em 2018, foi premiada em 1º lugar pela EXAME com o título “Maiores e Melhores: 1ª
Empresa em Bens de Capital”. O selo Guia Exame de Sustentabilidade também é alcançado como a
2ª empresa na Categoria Bens de Capital;
•
Em 2018, recebeu do HEMOCE o Selo de Organização Cidadã;
•
Em 2018, foi certificada pela IONet nas versões 2015 das normas 9001, 14001;
•
Em 2019, recebeu o título de Entidade Benemérita pela Organização da Sociedade Civil de
Interesse público, Sociedade PRO AMIGA CARIRI, pelo ato relevante de incentivo no exercício de
2018;
•
Em 2019, disputou o ranking nacional da pesquisa GPTW (Great Place to Work) e foi premiada
como a 59º melhor empresa para se trabalhar no Brasil;
•
Em 2019, alcançou o 3º lugar na categoria Bens de Capital das Melhores & Maiores do país
pela Revista EXAME;
•
Em 2019, foi eleita pelo Guia Exame como a 47ª empresa mais sustentável do Brasil;
•
Em 2019, foi citada no Ranking Valor 1000;
•
Em 2020, recebeu a Certificação ISO 45001 (correspondente ao exercício de 2018), uma das
poucas empresas na América Latina que possui a Certificação ISO voltada para Segurança e Saúde
Ocupacional;
•
Em 2020, foi uma das empresas premiadas pelo IDT (Instituto de Desenvolvimento do
Trabalho) na 10ª edição do certificado “Empresa Completa, Empresa que inclui”, em homenagem às
empresas que mais incluíram pessoas com deficiência, no Ceará, em 2019;
•
Em 2020, recebeu o Certificado OEA-Conformidade Nível 2 da Receita Federal do Brasil,
em reconhecimento à parceria estabelecida para proporcionar maior agilidade e previsibilidade ao
fluxo de comércio exterior, e em face da adoção de procedimentos em consonância aos critérios
exigidos pelo Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado – OEA.
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A Companhia adquiriu, em agosto de 2020, as instalações localizadas no Complexo Industrial
e Portuário do Pecém que eram propriedade da Wobben Windpower Indústria e Comercio
Ltda., tendo com a finalidade a expansão da capacidade produtiva da Companhia. Os ativos
adquiridos incluem prédios e maquinários já utilizados na fabricação de pás para
aerogeradores, os quais serão adaptados para adequação ao processo produtivo da
Companhia.
O investimento total aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia para
aquisição e adequações às instalações foi de R$27,5 milhões, com previsão de desembolso de
45% do total no 3º trimestre de 2020 e 55% no 4º trimestre de 2020.
Ao concluir as adequações, a Companhia terá um acréscimo na capacidade produtiva de
aproximadamente 15% em relação à capacidade produtiva no encerramento do 2º trimestre
de 2020. O início da produção nestas instalações está previsto para ocorrer no 3º trimestre
de 2020, com a totalidade da produção sendo destinada ao mercado externo.
Em 2019, a companhia implementou o plano de expansão com o cliente Vestas Wind System
para fabricação da pá de 73.7m, que equipa o Aerogerador V150-4,2MW. Em 2018 como
parte do plano de expansão a Companhia ampliou seu braço de serviço, abrindo uma
empresa nos Estados Unidos com finalidade de oferecer serviços de inspeção e reparos em
pás eólicas.
Além do descrito acima, nos últimos três exercícios sociais não foram adquiridos ou
alienados quaisquer ativos relevantes que não se enquadrem como operação normal nos
negócios da Companhia.
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor
Não ocorreram alterações relevantes na forma de condução dos negócios da Companhia nos
últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente.
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
A Companhia e/ou sua controlada não celebraram contratos relevantes com terceiros, não
diretamente relacionados com suas atividades operacionais nos últimos três exercícios sociais
e no exercício social corrente.
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.
A companhia não possui outras informações relevantes além daquelas que foram divulgadas
nos itens anteriores deste Formulário de Referência.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros
Além dos ativos discriminados nos itens a seguir, a Companhia não possui outros bens do ativo não
circulante que julgue relevantes.
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Brasil

Central de Água Gelada e Ar Comprimido

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Instalações - Prédio Acabamento I

Instalações - Prédio de Acabamento - Sul

Instalações - Prédio de Estoque e Corte KITS 1/2

Instalações - Prédio de Laminação e Infusão - III

Instalações - Prédio de Laminação e Infusão - IV

Instalações - Prédio de Laminação e Infusão - Sul

Brasil

Brasil

Cabine de Pintura

Instalações - Área Externa

CE

Brasil

Aeronave Standard as350 b3

Brasil

Brasil

Terreno CE-422 s/n km02 - Matriz III

Brasil

Brasil

Terreno CE-422 s/n km02 - Matriz II

Conjunto de Passarelas LAM E INF 1

Brasil

Terreno CE-422 s/n km02 - Matriz I

Dispositivo de colagem de Almas (DCA)

CE

Brasil

Terreno BR-222 s/n KM35

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

Brasil

Brasil

Sistema de Corte e Furação HBBA

CE

Brasil

Brasil

Robô ind para operação de usinagem de raiz d

CE

CE

Tardosil 200 VS AR

Brasil

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

UF de localização

Terreno BR-222 s/n Área Remanescente Olho d’agua

Brasil

Brasil

Prédio Laminação e Infusão III

Prédio Vestiário II

Brasil

Prédio Laminação e Infusão I

Prédio Laminação IV expansão

Brasil

Prédio Laminação - Sul

Brasil

Brasil

Prédio Kits Vestas

Brasil

Brasil

Prédio de Estoque Resina - Sul

Prédio Laminação e Infusão IV

Brasil

Prédio de Estoque e Corte KITS 1/2

Prédio laminação e Infusão V

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Município de localização

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria
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Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Prédio Vestiário I / Cozinha / Refeitório

Prédio Acabamento I

Prédio Acabamento III

Prédio Administrativo Pecem

Prédio Almoxarifado - Sul

Prédio Ampliação Ambulatório

Prédio Ampliação Refeitório

Prédio de Corte - Sul

Brasil

Máquina Móvel de Lixamento de Pás Semi-Autom. 800

Prédio Acabamento - Sul

Brasil

Máquina Misturadora de Resina 50K

Brasil

Brasil

Máquina de Infusão Hedrich VIA 60k/2

Ponte Rolante 20T completa 49,5m

CE

Brasil

Máquina de Infusão Hedrich via 60k

Brasil

Brasil

Máquina de Corte Lectra

Brasil

Brasil

Máquina de Colagem 2k Tartler

Mezanino Metálico Porta Pallet

Brasil

Máquina Corte CNC C125

Misturadora Dosadora de Tinta 3 comp

CE

Brasil

Instalações - Subestação 69KV

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

Brasil

Instalações - Prédio de Laminação e Infusão I

UF de localização

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Caucaia

Município de localização

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria
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Software Femap with
Permanente
nx nastran:basic (node
locked)

ERP SAP

Software Stare Basic
v16

Sistema de governança Permanente
de cadastro de
materiais

Licenças

Licenças

Licenças

Licenças

Permanente

Permanente

VT-IN – Automatização Permanente
de entradas

Licenças

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Quebra contrato intelectual

Quebra contrato intelectual

Quebra contrato intelectual

Quebra contrato intelectual

Quebra contrato intelectual

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
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Prejuízos comerciais pela inviabilidade da
fabricação dos produtos atuais e desenvolvimento
de novos produtos.

Prejuízos comerciais pela inviabilidade da
fabricação dos produtos atuais e desenvolvimento
de novos produtos.

Inviabilidade do uso da tecnologia para atividade
da Companhia.

Prejuízos comerciais pela inviabilidade da
fabricação dos produtos atuais e desenvolvimento
de novos produtos.

Prejuízos comerciais pela inviabilidade da
fabricação dos produtos atuais e desenvolvimento
de novos produtos.

Consequência da perda dos direitos
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41,000000

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Parte integrante do negócio.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

79,000000

30/06/2020

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

00.000.000/0000-00

Aeris Service LLC

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

Controlada

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

0,00

0,00

0,00

Data

UF sede

Valor contábil 31/12/2019

Valor mercado

Estados Unidos

País sede

2.537.000,00

Valor (Reais)

Município sede

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
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Inspeção externa em pás eólicas. Plano
de manutenção preventivo e corretivo.
Limpeza e pintura de pás e torres eólicas.
Reparos em pás e componentes de fibra
em solo e com acesso por cordas.
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desenvolvidas
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9.2 - Outras Informações Relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico já foram divulgadas nos itens anteriores.
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais
As informações financeiras contidas na seção 10 deste Formulário de Referência são apresentadas
pelos Diretores da Companhia e extraídas das informações contábeis consolidadas intermediárias da
Companhia, contidas nas Informações Trimestrais – ITR referente aos períodos de seis meses findos
em 30 de junho de 2020 e 2019, bem como das informações das demonstrações financeiras
consolidadas auditadas da Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2019, 2018 e 2017.
(a) Comentários dos Diretores sobre as condições financeiras e patrimoniais gerais
Os Diretores da Companhia consideram que as condições financeiras e patrimoniais são adequadas
para que a Companhia implemente seus planos de negócios e cumpra suas obrigações de curto, médio
e longo prazos. Na opinião dos Diretores, os resultados econômicos permitem que a Companhia
continue a crescer enquanto mantém índices de liquidez e alavancagem em patamares que julgam ser
saudáveis.
A Companhia apresentou redução em seus indicadores de liquidez desde o final do exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2018, ano no qual as receitas da Companhia apresentaram ligeira
queda em relação ao exercício anterior. A partir de 2019, a Companhia apresentou deterioração em
seus índices de liquidez, conforme pode ser observado na tabela a seguir:

Índice de Liquidez
Corrente (*)

Período findo em 30
de junho de 2020

Exercício findo em 31
de dezembro de 2019

1,19

Índice de Liquidez
0,50
Seca (**)
(*) Ativo Circulante/Passivo Circulante
(**) (Ativo Circulante Estoques) / Passivo Circulante

1,19

Exercício encerrado
em 31 de dezembro
de 2018
2,21

Exercício encerrado
em 31 de dezembro
de 2017
1,69

0,69

1,51

1,03

A redução dos índices de liquidez corrente e liquidez seca são condizentes com as expectativas da
Diretoria, uma vez que, na opinião dos Diretores, em períodos de acelerado crescimento, o aumento
da necessidade de capital de giro antecede o crescimento das receitas e o aumento da geração de caixa.
Para financiar tal crescimento, a Companhia optou por aumentar a participação do capital de terceiros
através do aumento da dívida líquida, uma vez que a necessidade de aumento do capital investido
para ativos imobilizados e capital de giro superou, no período observado, a parcela não retida dos
lucros auferidos conforme pode ser observado na tabela a seguir:

(Em milhares de reais)

Período findo em 30
de junho de 2020

Consolidado
Exercício findo em 31
de dezembro de 2019

Exercício encerrado
em 31 de dezembro
de 2018

Controladora
Exercício encerrado
em 31 de dezembro
de 2017

Dívida Líquida (DL) (1)

624.626

296.585

204.170

204.698

Patrimônio Líquido
(PL)

114.544

174.210

129.839

101.727

Capital Investido
(DL+PL)

739.170

470.795

334.009

306.425
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%DL / (DL+PL)

84,5%

63,0%

61,1%

66,8%

Dívida Líquida /
EBITDA antes do
Incentivo Fiscal(2)
(últimos 12 meses)

2,94x

1,77x

1,18x

2,15x

(1) Dívida Líquida é a somatória de empréstimos e financiamentos circulantes e não circulantes, menos caixa e equivalentes de caixa,
aplicações financeiras circulante (ativos financeiros para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e exercício findo em 31 de
dezembro de 2019) e instrumentos financeiros derivativos.
(2) O EBITDA antes dos incentivos fiscais refere-se ao EBITDA considerando a despesa total de Imposto de Renda e Contribuição Social
antes da aplicação do benefício fiscal concedido pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, referente a uma
redução de 75% do imposto de renda sobre o lucro, com efeito direto no caixa da Companhia.

A posição de 30 de junho de 2020 é transitória e já reflete a redução do patrimônio líquido causada
pela decisão de distribuir resultados acumulados referentes aos exercícios anteriores, bem como o
resultado do 1º semestre de 2020. Tal distribuição de resultados está prevista para fins do uso dos
recursos da oferta de ações da Companhia a ser realizada no 4º trimestre de 2020.
Na visão dos Diretores, o aporte dos recursos decorrentes da oferta permitirá à Companhia adequar
sua estrutura de capital, aumentando assim a liquidez e reduzindo a alavancagem da Companhia, o
que permitirá o cumprimento do plano de expansão previsto. O investimento previsto é de,
aproximadamente: (i) R$ 378 milhões para expansão da capacidade produtiva da Companhia e
modernização das atuais instalações fabris e dos processos de apoio a produção; (ii) R$ 330 milhões
para reforço do capital de giro; e (iii) R$ 189 milhões para pagamento antecipado ou amortização de
dívidas.
O quadro abaixo resume as principais informações financeiras e operacionais da Companhia para os
períodos indicados:

Informações Financeiras

Período de seis meses findo em 30

Exercício encerrado em 31 de

Variação

Consolidadas

de junho 2020

dezembro de

(2019 x 2018)

(em milhões de R$)
2019

2018

%

(em milhões de R$)
Receita Bruta

803.404

861.298

681.759

26,3%

Receita Líquida

752.955

834.259

647.206

28,9%

Lucro Líquido do período / exercício

41.126

88.742

116.650

(23,9%)

EBITDA antes do Incentivo Fiscal (1

95.795

167.237

196.375

(14,8%)

87.095

148.232

173.410

(14,5%)

12,7%

20,0%

30,3%

(34,1%)

)

EBITDA (2)

Margem EBITDA antes do Incentivo Fiscal (%) (3)
Dívida Líquida (4)

624.626

296.585

Dívida Líquida / EBITDA antes do incentivo fiscal 2,94(5)

1,77

204.170
1,0

45,3%
70,6%

(últimos 12 meses)
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Volume de Vendas(6)

1.077

1.964

1.467

33,9%

(1) O EBITDA antes dos incentivos fiscais refere-se ao EBITDA considerando a despesa total de Imposto de Renda e Contribuição Social
antes da aplicação do benefício fiscal concedido pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, referente a uma
redução de 75% do imposto de renda sobre o lucro, com efeito direto no caixa da Companhia.
(2) O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) (sigla em inglês para LAJIDA – Lucro Antes dos Juros,
Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Depreciação e Amortização) é uma medida não contábil
elaborada pela Companhia, em consonância com a Instrução CVM n° 527, de 4 de outubro de 2012, conforme alterada (“Instrução CVM
527”), conciliada com suas demonstrações financeiras. O EBITDA é o resultado líquido do período/exercício, acrescido dos impostos de
renda e contribuição social correntes e diferidos, do resultado financeiro e das depreciações e amortizações e funciona como um indicador
de desempenho econômico geral, sendo uma medida gerencial que permite a comparação da Companhia com outras empresas do setor.
Nos termos do artigo 3º, inciso I, da Instrução CVM 527, a Companhia lembra que esta medida não possuí significado padrão e pode não
ser comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias.
(3) Margem EBITDA antes dos incentivos fiscais é o resultado da divisão do EBITDA antes dos incentivos fiscais pela receita líquida.
(4) Dívida Líquida é a somatória de empréstimos e financiamentos circulantes e não circulantes, menos caixa e equivalentes de caixa,
aplicações financeiras circulante (ativos financeiros para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e exercício encerrado em
31 de dezembro de 2019) e instrumentos financeiros derivativos.
(5) Valor calculado com base no acumulado dos últimos 12 meses.
(6) Quantidades de pás faturadas.

(b) Comentários dos Diretores sobre a estrutura de capital
A Diretoria entende que a Companhia apresentou ao longo dos exercícios sociais findos em 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017 e no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 uma
estrutura de capital adequada para o cumprimento do plano de expansão orgânico da Companhia.
Em 30 de junho de 2020, o patrimônio totalizava R$ 114,5 milhões, a dívida bruta era de R$ 825,9
milhões, enquanto o saldo de caixa, equivalentes de caixa e ativos financeiros totalizavam R$ 201,3
milhões. A tabela a seguir mostra a evolução do endividamento e da posição patrimonial em 30 de
junho de 2020 e a posição de 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017. Além disso, a tabela a seguir
destaca a participação do capital de terceiros:
(Em milhares de reais)

Período findo
em 30 de
junho de 2020

Exercício findo
em 31 de
dezembro de
2019

Exercício encerrado
em 31 de dezembro
de 2018

Exercício encerrado
em 31 de dezembro de
2017

Empréstimos e financiamentos
(circulantes e não circulantes)

825.937

376.477

306.914

280.641

Caixa e equivalentes de caixa

155.188

65.702

(68.781)

(32.092)

Ativos Financeiros

14.263

13.097

(32.618)

(43.122)

Instrumentos financeiros
derivativos

31.860

1.093

(1.345)

(729)

Dívida líquida (¹)

624.626

296.585

204.170

204.698

Patrimônio líquido

114.544

174.210

129.839

101.727

1.207.529

627.918

397.606

414.069

91,3%

78,3%

75,4%

80,3%

Passivo total (Circulante + Não
Circulante)
Passivo (Circulante + Não
Circulante) / (PL + Passivo)

(1) Dívida Líquida é a somatória de empréstimos e financiamentos circulantes e não circulantes, menos caixa e equivalentes de caixa,
aplicações financeiras circulante (ativos financeiros para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e exercício findo em 31 de
dezembro de 2019) e instrumentos financeiros derivativos.
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(c) Comentários dos Diretores sobre a capacidade de pagamento em relação aos
compromissos financeiros assumidos
Os Diretores da Companhia acreditam que as condições financeiras da Companhia são suficientes
para cumprir com seus compromissos. Esta opinião se baseia na capacidade demonstrada pela
Companhia de manter o índice de liquidez corrente (ativo circulante / passivo circulante) acima de
1,0 associada à capacidade, caso necessário, de antecipar recebíveis de clientes.
A capacidade de realização dos estoques associada ao relacionamento que a Companhia possui junto
a instituições financeiras confere acesso à linhas de crédito adicionais que permitem o cumprimento
das obrigações da Companhia. Adicionalmente, na opinião dos Diretores, a contratação de dívidas
estruturadas, além do ingresso no mercado de capitais, na hipótese de haver necessidade, conferem à
Companhia recursos suficientes para cumprir com suas obrigações.
Nos últimos exercícios sociais, nossas necessidades de recursos foram suportadas por nossa
capacidade de geração de caixa operacional e por meio de recursos de terceiros. Assim, considerando
nosso baixo endividamento e nosso fluxo de caixa, acreditamos que teremos liquidez e recursos de
capital suficientes para cobrir nossos custos, despesas operacionais e financeiras, dívidas e
investimentos pelos próximos 12 meses, embora nós não possamos garantir que tal situação
permanecerá inalterada, especialmente considerando a incerteza oriunda dos impactos de COVID19 na economia brasileira, nossas operações e fluxos de caixa futuros. Caso entendamos necessário
contrair empréstimos adicionais para financiar nossas atividades e investimentos, acreditamos ter
capacidade para contratá-los.
(d) Comentários dos Diretores sobre fontes de financiamento para capital de giro e para
investimentos em ativos não-circulantes utilizadas
Os Diretores informam que a Companhia financia suas operações através de: (i) endividamento
bancário de curto prazo, principalmente para financiar o capital de giro; (ii) endividamento bancário
de longo prazo, destinado a investimentos em ativos não circulantes; (iii) contas a pagar com
fornecedores de matéria-prima; e (iv) adiantamentos de clientes, os quais são retornados ao longo
dos contratos de fornecimento de pás.
Neste sentido, os Diretores destacam as seguintes operações: (i) obtenção de financiamento junto ao
sindicato de bancos composto pelo Banco Citibank S.A., Banco Votorantim S.A., Banco ABC Brasil
S.A. e Banco Caixa Geral – Brasil S.A., no 4º trimestre de 2018, no montante total de
R$100.000.000,00, destinados para investimentos em ativos não circulantes; (ii) obtenção de
financiamento junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. (“BNB”), no 3º trimestre de 2019, no
montante total de R$103.405.440,76; (iii) captação de recursos junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, em junho de 2020, no montante total de
R$104.998.000,00. (iv) financiamento junto ao Banco BTG Pactual S.A. no valor de
R$150.000.000,00; e (v) financiamento junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. no valor de
R$100.000.000,00.
Para maiores informações sobre os contratos financeiros da Companhia, vide item 10.1. (f) deste
Formulário de Referência.
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(e) Comentários dos Diretores sobre fontes de financiamento para capital de giro e para
investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências
de liquidez
Os Diretores entendem que a Companhia possui como principais fontes de financiamento para
capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes linhas de crédito como ACC, NCE e
operações estruturadas no mercado de capitais com instituições de primeira linha para cobrir
eventuais deficiências de liquidez.
Adicionalmente, os Diretores da Companhia entendem que os recursos provenientes da oferta
pública de ações de emissão da Companhia a ser realizada no 4º trimestre de 2020 serão suficientes
tanto para o cumprimento do plano de expansão quanto para melhoria na estrutura de capital da
Companhia. Após a oferta pública de ações, os Diretores da Companhia não vislumbram a
necessidade de recursos que não possa ser atendida pela própria geração de caixa do negócio.
Não obstante essas fontes de financiamento terem sido suficientes no passado, os impactos de
COVID-19 em nossas operações podem justificar, no futuro e caso os Diretores da nossa Companhia
julguem pertinente, a utilização de outras fontes de financiamento como o mercado de capitais ou
contratar financiamentos com instituições financeiras com as quais temos relacionamento, não só
para financiar eventuais aquisições ou investimentos em ativos não circulantes, mas também para
financiar nossa necessidade de capital de giro no curto prazo, principalmente enquanto persistirem
os efeitos da pandemia.
(f) Comentários dos Diretores sobre níveis de endividamento e as características de tais
dívidas, descrevendo ainda:
i.

contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Os Diretores da Companhia, por meio de seus controles internos, acompanham e controlam toda
estratégia de captação de recursos, sejam elas de empréstimos ou financiamentos. A Administração
considera a saúde financeira como um dos principais pilares para um crescimento sustentável e perene
da Companhia. Assim, entende que possui uma estrutura adequada de endividamento; com seus
saldos devidamente segregados em curto e longo prazo, bem como seus indicadores saudáveis para
o negócio.
Os Diretores entendem que a Companhia mantém um bom relacionamento e possui diversas linhas
de créditos junto à bancos de primeira linha, sobretudo com bancos e instituições de fomento do
país. Os Diretores têm por estratégia diversificar as operações financeiras da Companhia, evitando
assim uma concentração/dependência das instituições financeiras.
A tabela abaixo apresenta as informações das modalidades dos contratos de empréstimo e
financiamentos consolidados relevantes em vigor em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro de
2019:
Modalidade de Endividamento
(em milhares de reais)

Período findo em 30 de junho de 2020
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Financiamento e Estruturada
Giro

438.666
387.271

253.307
123.170

A tabela abaixo apresenta determinadas informações relacionadas ao endividamento da Companhia
nas datas indicadas:
Montantes em aberto
Período findo em 30
de junho de
Banco

Vencimento

Taxa de Juros

2020

2019

Exercício encerrado em
31 de dezembro de
2018

2017

(Em milhões, exceto em %)
21 de novembro de
2022

3.5% + CDI

84.798

93.105

101.313

-

4 de fevereiro de 2021

4% a.a

33.018

-

-

-

Banco Votorantim

21 de maio 2021

4.6% + CDI

10.013

10.342

-

-

Banco Votorantim

17 de fevereiro de 2021

2,15% a.a + CDI

30.615

-

-

-

Banco Votorantim

4 de dezembro de 2020

3.85% a.a

30.355

-

-

-

Banco Citibank

05 de abril de 2021

2.9% + 6M Libor

28.353

31.670

-

-

Banco Citibank

28 de dezembro de
2020

4.9% + CDI

25.801

-

-

-

8 de setembro de 2020

2.5% a.a

40.709

-

-

-

Itaú Unibanco

1 de junho de 2020

4.45% a.a

30.167

31.555

30.199

-

Banco Safra

13 de novembro de
2020

5.85% a.a

34.568

-

-

-

28 de janeiro de 2021

3.5% a.a

34.266

-

-

-

Empréstimo sindicalizado
Banco do Brasil

Banco Fibra

Banco Santander

Abaixo, segue a relação dos contratos de financiamento oriundos de bancos/agência de fomento, tais
como BNDES, BNB e Finep e operações contratadas para fins de investimentos de longo prazo:

Neste sentido, os Diretores destacam as seguintes operações vigentes em 30 de junho de 2020:

647

PÁGINA: 153 de 327

Formulário de Referência - 2020 - AERIS ENERGY

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

(i)

Obtenção dos seguintes financiamentos, em 7 de novembro de 2018, no montante total
de R$100.000.000,00, destinados para investimentos em ativos não circulantes, mediante
a emissão de 4 notas de créditos à exportação por cada um dos credores, sendo (i) Cédula
de Crédito Bancário emitida pelo Banco Citibank S.A. no montante de R$ 20.000.000,00;
(ii) Cédula de Crédito Bancário emitida pelo Banco Votorantim S.A. no montante de R$
35.000.000,00; (iii) Cédula de Crédito Bancário emitida pelo Banco ABC Brasil S.A. no
montante de R$ 30.000.000,00; e (iv) Cédula de Crédito Bancário emitida pelo Banco
Caixa Geral – Brasil S.A. no montante de R$ 15.000.000,00 (“Operação Sindicalizada”),
com vencimento em 21 de novembro de 2022. O cumprimento das obrigações
relacionadas à Operação Sindicalizada é garantido pela cessão fiduciária de determinados
direitos creditórios decorrentes de contratos comerciais, conforme identificados nos
instrumentos, de todos os recursos depositados em conta depósito e contas vinculadas,
bem como quaisquer recursos decorrentes destas contas.

(ii)

Celebração de Contrato de Câmbio junto ao Banco do Brasil S.A., em 10 de fevereiro
de 2020, no montante total de USD 5.872.528,45 milhões, equivalente a R$
32.699.999,99, com vencimento em 4 de fevereiro de 2021;

(iii)

Obtenção dos seguintes financiamentos junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A.
(“BNB”): (i) em 7 de abril de 2020, o BNB emitiu cédula de crédito bancário no
montante total de R$ 25.000.000,00, com vencimento em 15 de outubro de 2021. A
cédula de crédito conta com aval outorgado pelo acionista controlador da Companhia;
(ii) em 17 de julho de 2019, a Companhia celebrou Contrato de Abertura de Crédito
junto ao BNB no montante de R$103.405.440,76 para financiar a aquisição e instalação
de equipamentos de produção e serviços relacionados, com vencimento em 15 de agosto
de 2027. O cumprimento das obrigações previstas no contrato conta com fiança bancária
e conta reserva; (iii) em 29 de junho de 2016, a Companhia celebrou Contrato de
Abertura de Crédito junto ao BNB no montante de R$65.883.151,15, com vencimento
em 29 de junho de 2026. O cumprimento das obrigações previstas neste contrato conta
com fiança bancária, fiança do acionista controlador e conta reserva; e (iv) em 9 de
setembro de 2011, a Companhia celebrou Contrato de Abertura de Crédito junto ao
BNB no montante de R$ 25.412.290,37, com vencimento em 9 de setembro de 2023. O
cumprimento das obrigações previstas neste contrato conta com fiança bancária, fiança
do acionista controlador da Companhia e alienação fiduciária de equipamento;

(iv)

Obtenção dos seguintes financiamentos junto ao Banco Citibank S.A. (“Citibank”): (i)
em 28 de abril de 2020, o Citibank emitiu cédula de crédito bancário no montante total
de R$ 25.462.671,80, com vencimento em 28 de dezembro de 2020. A cédula de crédito
bancário conta com aval outorgado pelo acionista controlador da Companhia; e (ii) em
1 de abril de 2019, o Citibank emitiu nota de crédito à exportação junto ao Citibank no
montante total de USD 10.256.410,26, com vencimento em 5 de abril de 2021;

(v)

Obtenção de financiamento junto ao Banco Fibra S.A. mediante a emissão de Nota de
Crédito à Exportação em 6 de março de 2020, no montante total de R$ 40.000.000,00,
com vencimento em 8 de setembro de 2020;
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(vi)

Obtenção dos seguintes financiamentos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES (“BNDES”): (i) em 3 de agosto de 2017, a Companhia
celebrou Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito no montante de
R$34.515.000,00, com vencimento em 15 de agosto de 2024. O cumprimento das
obrigações previstas no contrato conta com fiança de determinados acionistas e
hipoteca; (ii) em 18 de junho de 2020, a Companhia celebrou Contrato de Financiamento
Mediante Abertura de Crédito no montante de R$104.998.000,00, com vencimento em
15 de julho de 2023. O cumprimento das obrigações previstas no contrato conta com
fiança de determinados acionistas e hipoteca de segunda grau;

(vii)

Obtenção de financiamento junto ao Banco Safra S.A. mediante a emissão de Cédula de
Crédito Bancário para Financiamento à Importação em 2 de fevereiro de 2020, no
montante total de R$ 33.813.245,40 com vencimento em 13 de novembro de 2020;

(viii)

Obtenção dos seguintes financiamentos junto ao Banco Votorantim S.A.
(“Votorantim”): (i) em 10 de maio de 2019, o Votorantim emitiu Cédula de Crédito à
Exportação no montante total de R$ 10.000.000,00, com vencimento em 21 de maio de
2021; (ii) em 10 de março de 2020, a Companhia celebrou Contrato de Câmbio junto ao
Votorantim no montante de R$30.000.000,00, com vencimento em 4 de dezembro de
2020; e (iii) em 10 de fevereiro de 2020, o Votorantim emitiu cédula de crédito à
exportação, no montante de USD 5.562.895,48, com vencimento em 17 de fevereiro de
2021;

(ix)

Obtenção de financiamento junto à Financiadora de Estudos e Projetos – Finep
mediante a celebração de Contrato de Financiamento no montante total de R$
34.822.200,00, com vencimento em 15 de setembro de 2023; e

(x)

Obtenção de financiamento junto ao Itaú Unibanco S.A. mediante a emissão de cédula
de crédito bancário no montante total de R$ 30.000.000,00, com vencimento em 1 de
junho de 2021.

Adicionalmente, destacam-se os principais contratos financeiros celebrados após 30 de junho de
2020:
(i)

Obtenção de financiamento junto ao Banco BTG Pactual S.A. mediante a emissão de
Cédula de Crédito Bancário no montante de R$ 150.000.000,00 com prazo de dois anos
e taxa de juros equivalentes a 100% da taxa média diária dos depósitos interfinanceiros,
acrescido de 5,0% ao ano;

(ii)

Obtenção de financiamento junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. mediante a emissão
de Cédula de Crédito Bancário no montante de R$ 100.000.000,00 com prazo de dois
anos e taxa de juros equivalentes a 100% da taxa média diária dos depósitos
interfinanceiros, acrescido de 4,0% ao ano;
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(iii)

Obtenção de financiamento junto ao Banco Votorantim S.A. mediante a emissão de
Cédula de Crédito Bancário no montante de R$ 50.000.000,00 com prazo de cinco meses
e taxa de juros equivalentes a 100% da taxa média diária dos depósitos interfinanceiros,
acrescido de 3,5% ao ano;

(iv)

Obtenção de financiamento junto ao Plural S.A. Banco Múltiplo mediante a emissão de
Cédula de Crédito Bancário no valor de R$7.525.000,00 com prazo de um ano e taxa de
juros equivalentes a 100% da taxa média diária dos depósitos interfinanceiros, acrescido
de 4,5% ao ano; e

(v)

Obtenção de financiamento junto ao Banco Pine S.A. mediante a emissão de Cédula de
Crédito Bancário – Mútuo no valor de R$5.000.000,00 com prazo de 150 dias e taxa de
juros equivalentes a 100% da taxa média diária dos depósitos interfinanceiros, acrescido
de 7,44% ao ano.

ii.

outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Ainda como estratégia, os Diretores da Companhia priorizam linhas de créditos de longo prazo para
as necessidades de investimentos e linhas de curto prazo para atendimento das necessidades
operacionais de fluxo de caixa da Companhia. Em 30 de junho de 2020, cerca de 50% da dívida da
Companhia estava distribuída em bancos/instituições de fomento.
A Companhia possui um histórico de expansões e todas elas realizadas também com o auxílio de
bancos de fomento. Tais operações são realizadas através de linhas com custos competitivos e de
prazos longos. Os Diretores entendem também a importância desse tipo de captação para os negócios
da Companhia, o que demonstra que mantém níveis adequados de governança que atendem aos
diversos pré-requisitos para contratá-las.
x

Banco BNB: temos relacionamento com o Banco BNB desde o ano 2011 e foi o primeiro
financiamento realizado pela Companhia. Desde essa data, tivemos outras operações de
financiamentos, conforme tabela abaixo.

x

FINEP: temos relacionamento com à FINEP desde 2015 onde a agência atua no fomento
de projetos ligados à ciência e tecnologia da Companhia. Tivemos dois projetos submetidos
e aprovados.

x

BNDES: temos duas linhas de financiamento com o Banco BNDES, a primeira realizada
em 2017 e a segunda no ano de 2020.
Ano

Valor de Contrato
(em milhares de reais)

BNB

2011

25.412

100% desembolsado

BNB

2016

65.883

100% desembolsado

BNB

2019

103.405

60% desembolsado

BNB

2020

25.000

100% desembolsado

FINEP

2012

7.385

100% desembolsado

FINEP

2015

34.822

100% desembolsado

Financiamentos
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BNDES

2017

34.515

100% desembolsado

BNDES

2020

104.998

100% desembolsado

iii.

grau de subordinação entre as dívidas

Os Diretores esclarecem que não existe grau de subordinação entre as dívidas da Companhia, no
entanto, deve-se observar que para determinadas dívidas foram ofertadas garantias reais, tais como
avais e/ou fianças bancárias.
Em eventual concurso universal de credores, a subordinação entre as obrigações registradas no
passivo exigível será (apresentadas em ordem de preferência de liquidação):
x
x
x
x
x
x
x

Obrigações sociais e trabalhistas;
Impostos a recolher;
Financiamentos que possuem garantia real;
Demais empréstimos e financiamentos;
Fornecedores;
Outros passivos; e
Dividendos e juros sobre o capital próprio.
iv.
eventuais restrições impostas à Companhia, 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 a Companhia vem cumprindo essas restrições

A Companhia possui alguns contratos de financiamento que preveem cláusulas de vencimento
antecipado da dívida em caso de não cumprimentos de determinadas exigências contratuais. Em 30
de junho de 2020, a Companhia havia cumprido a todas essas exigências.
Para as operações com o BNDES, foram estipuladas algumas condições mínimas medidas a partir
de:
x
x

Relação da Dívida Líquida/EBTIDA ser igual ou maior que 3,5
Patrimônio Líquido/ Ativo Total for maior ou igual 0,2

Tais índices são apurados anualmente e o não atingimento poderá acarretar na distribuição de
dividendos.
Os Diretores, por meio de seus controles internos, acompanham mensalmente os indicadores de
covenants da Companhia e anualmente realizam a aferição do seu resultado final. Ao longo da história
da Companhia, inclusive na data deste Formulário de Referência, os covenants apresentados em
algumas linhas de dívidas haviam sido cumpridos de forma satisfatórias.
(g) Comentários dos Diretores sobre limites dos financiamentos contratados e percentuais
já utilizados

651

PÁGINA: 157 de 327

Formulário de Referência - 2020 - AERIS ENERGY

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais
A Companhia possui operações contratadas junto à bancos/agências de fomento, como BNDES,
BNB e FINEP, para financiamento de projetos de expansão e inovação. As liberações de tais linhas
acontecem à medida que ocorre a execução e comprovação dos projetos.
Das operações contratadas junto a estes bancos de fomento e, considerando a data deste Formulário
de Referência, somente um dos financiamentos contratado junto ao Banco BNB contém saldo de
40% disponível de recursos a liberar.
Semelhante às demais operações contratadas com o BNB, esta que possui saldo residual à
desembolsar, trata-se de financiamento oriundo da linha FNE, Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste. O FNE é um instrumento de política pública federal operado pelo
Banco do Nordeste que objetiva contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Nordeste,
através da execução de programas de financiamento aos setores produtivos. Esta linha foi usada para
financiamento da expansão fabril da Companhia.
(h) Comentários dos Diretores sobre alterações significativas em cada item das
demonstrações financeiras
As informações referentes às demonstrações de resultado e balanço patrimonial consolidados
relativas aos exercícios sociais findo em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019, bem como ao período
de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020, foram extraídas das demonstrações financeiras e
informações trimestrais consolidadas auditadas ou revisadas pelos auditores independentes da
Companhia, conforme indicado nos respectivos pareceres.
A seguir, os Diretores da Companhia esclarecem a composição de alguns itens das demonstrações
dos resultados:
Receita operacional líquida: A receita líquida da Companhia é composta pela receita bruta da venda de
pás para aerogeradores e da prestação de serviços de inspeção e reparo em pás para aerogeradores
deduzidas de impostos sobre a venda, com alíquotas de 1,65% de PIS/PASEP, 7,6% de COFINS
para venda de produtos no mercado nacional. Já a receita bruta da prestação de serviços também é
deduzida pelo ISS de 2,0%. Os produtos vendidos pela Companhia não apresentam incidência de
ICMS uma vez que estão incluídos no Convênio ICMS 101/97, que concede isenção do ICMS nas
operações com equipamentos e componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica.
Custo dos produtos vendidos: O custo dos produtos vendidos tem como principal componente o custo
de aquisição de matérias-primas, inclui os ganhos e perdas com derivativos cambiais voltados
exclusivamente à compensar os efeitos da variação cambial sobre matérias-primas, sendo também
composto pelos custos da mão de obra direta (salários, encargos e benefícios), gastos gerais de
fabricação (GGF), que contemplam manutenções, serviços de terceiros, utilidades e materiais
indiretos indispensáveis no processo produtivo e, por fim, a depreciação dos ativos utilizados no
processo produtivo. Para os produtos exportados, os ganhos com a utilização de incentivos fiscais
como o Reintegra e o Proex-equalização também são contabilizados através da redução do custo do
produto vendido. Este grupo também inclui o custo dos serviços prestados.
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Despesas com vendas, gerais e administrativas: Incluem principalmente as despesas com pessoal dos setores
administrativos e despesas com os administradores da Companhia. As despesas com vendas estão
incluídas neste grupo e são pouco relevantes devido às características do negócio, como a quantidade
reduzida de clientes e potenciais clientes.
Despesas tributárias: Incluem tributos diretos como IPTU das instalações fabris e ICMS sobre remessas
diversas de materiais.
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas: A Companhia aufere receitas extraordinárias a título de
“ramp up fee”, que vem a ser um pagamento compensatório feito pelo cliente no início do contrato
visando compensar parte dos custos adicionais inerentes à curva de aprendizado e ao baixo giro dos
ativos alocados ao contrato na sua fase inicial. Este grupo também inclui a receita de venda de
ferramentais específicos projetados e fabricados pela Companhia para atender contratos e a venda de
resíduos para reciclagem. Outras despesas operacionais também estão listadas neste grupo, como
gastos com produtos em garantia e gastos com pesquisa e desenvolvimento.
Resultado financeiro: O resultado financeiro inclui receitas e despesas de juros referentes a aplicações
financeiras e operações de empréstimos e financiamentos, respectivamente. Inclui ainda o efeito da
variação cambial sobre pagamentos a fornecedores e recebimentos de clientes, sempre considerando
a variação entre a data do reconhecimento do direito ou da obrigação e a data efetiva de pagamento.
Imposto de renda e contribuição social – correntes: Referem-se ao imposto de renda e contribuição social
correntes sobre o lucro líquido, que podem atingir, em conjunto, a alíquota máxima de 34% do lucro
tributável, sendo: (i) imposto de renda, recolhido à alíquota de 15% sobre o lucro tributável; (ii)
adicional do imposto de renda, incidente sobre a parcela do lucro que exceder R$ 240 mil ao ano,
recolhido à alíquota de 10%; e (iii) contribuição social sobre o lucro líquido, recolhida à alíquota de
9%. É importante destacar que, sobre as parcelas de impostos de renda e adicional de imposto de
renda, existe uma redução de 75% gerada pelo incentivo fiscal concedido pela SUDENE.
Imposto de renda e contribuição social – diferidos: Referem-se ao imposto de renda e contribuição social
diferidos, registrados pelas alíquotas citadas no item anterior sobre as diferenças intertemporais, além
de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
PERÍODO DE 6 MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020 COMPARADO AO
PERÍODO DE 6 MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2019

(Em milhares de Reais, exceto quando em %)

30/06/2020

AV

30/06/2019

AV

AH

Receita operacional líquida

752.955

100,00%

331.700

100,0%

127,0%

Custos dos produtos vendidos

(661.392)

-87,8%

(277.742)

-83,7%

138,1%

Lucro bruto

91.562

12,2%

53.958

16,3%

69,7%

Receitas (despesas) operacionais:
Despesas com vendas, gerais e administrativas
Despesas tributárias

(32.599)
(378)

-4,3%
-0,1%

(20.919)
(179)

-6,3%
-0,1%

55,8%
111,2%
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Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Resultado de equivalência patrimonial

18.098
-

2,4%
-

6.701
-

2,0%
-

170,1%

Resultado antes das receitas e despesas financeiras

76.683

10,2%

39.561

11,9%

93,8%

Despesa Financeira

(99.039)

-13,2

(38.353)

-11,6

158,2%

Receita Financeira

70.628

9,4

22.935

6,9%

207,9%

Resultado financeiro

(28.413)

-3,8%

(15.418)

-4,6%

84,3%

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição
social

48.270

6,4%

24.143

7,3%

99,9%

Imposto de renda e contribuição social – correntes

(7.144)

-0,9%

(3.773)

-1,1%

89,3%

Lucro líquido do período

41.126

5,5%

20.370

6,1%

101,9%

Receita operacional líquida
No comparativo do período apresentado, nota-se aumento de 127,0% na receita líquida de vendas,
passando de R$ 331,7 milhões no primeiro semestre de 2019 para R$ 753,0 milhões no mesmo
período de 2020, resultado do efeito combinado: (i) do aumento de 69% do volume de produção
medido através da quantidade de MW equivalente de pás produzido pela Companhia; e (ii) do
aumento da taxa de câmbio média do período em mais de 25%, o que resulta num aumento médio
do preço de venda, tanto na exportação quanto na correção automática de preços para os produtos
vendidos no mercado brasileiro (em Reais).
Custos dos produtos vendidos
A mudança da potência média equivalente das pás produzidas, o aumento da taxa média de câmbio,
juntamente com o fato da Companhia estar com mais da metade da sua capacidade produtiva
dedicada à produtos que estão no início da produção, ou seja, ainda em período de ramp up,
contribuíram para que o custo do produto vendido tivesse maior representatividade sobre a receita
do que o observado no mesmo período do ano anterior, passando de 83,7% da receita líquida no
primeiro semestre de 2019 para 87,8% no mesmo período de 2020.
Lucro Bruto
Como consequência do acima previsto, o lucro bruto da Companhia teve uma alta de 69,7% no
comparativo do primeiro semestre de 2019 com o primeiro semestre de 2020, passando de R$ 54,0
milhões para R$ 91,6 milhões.
Despesas com vendas, gerais e administrativas
As despesas com vendas, gerais e administrativas sofreram aumento de 55,8% no comparativo do
primeiro semestre de 2019 com mesmo período de 2020, passando de R$ 20,9 milhões para R$ 32,6
milhões; reflexo do aumento no quadro de colaboradores dos setores administrativos, adequando a
Companhia para um novo ciclo de crescimento. O aumento apresentado é inferior ao aumento da
receita, fazendo então com que a representatividade das despesas gerais e administrativas fossem
reduzidas de 6,3% no primeiro semestre de 2019 para 4,3% no mesmo período de 2020.
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
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As outras receitas operacionais líquidas apresentaram variação positiva de 170,1%, passando de R$
6,7 milhões no primeiro semestre de 2019 para R$ 18,1 milhões no primeiro semestre de 2020. A
Diretoria da Companhia atribui este aumento à obtenção de receitas extraordinárias a título de “ramp
up fee” associadas ao cumprimento de marcos comerciais previstos em contrato de fornecimento de
pás, como instalação de moldes e início de produção de um novo modelo de pás ocorridos no
primeiro semestre de 2020.
Resultado antes das receitas e despesas financeiras
O resultado antes das receitas e despesas financeiras apresentou crescimento de 93,8%, passando de
R$ 39,6 milhões nos primeiros seis meses de 2019 para R$ 76,7 milhões no mesmo período de 2020.
Quando comparada à receita líquida do período, o resultado antes das receitas e despesas financeiras
apresentou queda de 11,9% para 10,2% no comparativo do primeiro semestre de 2019 com o mesmo
período de 2020, esta queda é reflexo da combinação dos seguintes fatores: (i) aumento da taxa de
câmbio média do período em 28% (em Reais) relativo ao dólar americano; (ii) mudança no mix de
produtos; e (iii) introdução de novas linhas de produção; parcialmente compensados pelas receitas
extraordinárias supracitadas e pelo ganho de escala refletido pela menor representatividade das
despesas gerais e administrativas.
Resultado financeiro
O resultado financeiro aumentou de R$ 15,4 milhões no primeiro semestre de 2019 para R$ 28,4
milhões no mesmo período de 2020, uma alta de 84,3%, causada principalmente pelo aumento na
dívida bruta contraída para expansão da capacidade produtiva, sendo empregada tanto em ativos
imobilizados quando em capital de giro para atender ao crescimento da receita. O aumento das
despesas financeiras líquidas também tem como causa a alta volatilidade cambial observada no 1º
semestre de 2020, fazendo com que os efeitos da variação cambial sobre pagamentos e recebimentos
passasse de R$ 0,2 milhões de perdas líquidas no 1º semestre de 2019 para R$ 8,8 milhões no mesmo
período de 2020.
Imposto de renda e contribuição social- correntes e diferidos
O imposto de renda e contribuição social correntes referentes ao primeiro semestre de 2020 foi de
R$ 7,1 milhões, aumento de 89,3% em relação ao primeiro semestre de 2019, quando a Companhia
apurou valores de R$ 3,8 milhões.
Lucro líquido
Como consequência dos fatores apresentados anteriormente, o lucro líquido da companhia passou
de R$ 20,4 milhões no primeiro semestre de 2019 para R$ 41,1 milhões no primeiro semestre de
2020, aumento de 101,9%. A margem líquida (lucro líquido sobre receita operacional líquida) da
Companhia passou de 6,1% no primeiro semestre de 2019 para 5,5% no mesmo período de 2020.
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não identificou efeitos relevantes em seus
resultados decorrentes de impactos causados pela pandemia de COVID-19.
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COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE
DEZEMBRO DE 2018
(Em milhares de Reais, exceto quando em
%)
Exercício
social findo em
31/12/2019
Receita operacional líquida

Exercício
social
encerrado em
31/12/2018

AV

AV

AH

834.259

100,0%

647.206

100%

28,9%

(686.132)

-82,2%

(485.280)

-75,0%

41,4%

148.127

17,8%

161.926

25,0%

-8,5%

(49.759)

-6,0%

(32.569)

-5,0%

52,8%

(277)

0,0%

(177)

0,0%

56,5%

37.304

4,5%

31.994

4,9%

16,6%

Resultado antes das receitas e despesas financeiras

135.394

16,2%

161.174

24,9%

-16,0%

Resultado financeiro

(31.709)

-3,8%

(28.317)

-4,4%

12,0%

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição
social

103.685

12,4%

132.857

20,5%

-22,0%

Imposto de renda e contribuição social – correntes

(14.943)

-1,8%

(12.954)

-2,0%

15,4%

-

-

(3.253)

-0,5%

-

88.742

10,6%

116.650

18,0%

-23,9%

Custos dos produtos vendidos
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas com vendas, gerais e administrativas
Despesas tributárias
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

Imposto de renda e contribuição social - diferidos
Lucro líquido do exercício

Receita operacional líquida
No comparativo do exercício de 2019 com o exercício de 2018, nota-se aumento de 28,9% na receita
líquida de vendas, passando de R$ 647,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2018 para R$ 834,3 milhões em 2019, resultado do efeito combinado: (i) do aumento de 44% do
volume de produção medido através da quantidade de MW equivalente de pás produzido pela
Companhia; e (ii) do aumento da taxa de câmbio média do período em 8% (em Reais) relativo ao
dólar americano. O aumento da receita é inferior ao aumento do volume de produção devido ao
aumento de participação das exportações, que tendem a ter preço inferior aos preços das mesmas pás
entregues no mercado local devido ao uso de benefícios fiscais como drawback (Decreto Lei nº 37, de
21 de novembro de 1966), Proex-equalização e Reintegra. A receita líquida referente à exportação de
pás foi de R$ 557,3 milhões em 2019, aumento de 80,0% em relação a receita de exportação de pás
de R$ 309,6 milhões referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
Custo dos produtos vendidos
Em 2019, o custo do produto vendido foi de R$ 686,1 milhões e representou 82,2% da receita
operacional líquida, um aumento de 41,4% em relação aos R$ 485,3 milhões referentes ao custo do
produto vendido de 2018, que representou 75,0% da receita operacional líquida. Os Diretores
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entendem que é relevante o fato de que dois clientes decidiram, em 2017 e 2018, por não cumprir as
obrigações de pedidos mínimos previstos em contrato; em ambos os casos, a Companhia aplicou as
penalidades previstas em contrato e ofereceu descontos futuros caso os clientes viessem a colocar
novos pedidos enquanto o contrato estivesse em vigência, o que acabou ocorrendo em ambos os
casos e fez com que o resultado de 2018 fosse positivamente impactado pelo reconhecimento das
penalidades enquanto que o resultado de 2019 foi negativamente impactado pelos descontos
oferecidos. Todos os efeitos destes dois acordos foram integralmente reconhecidos até 31 de
dezembro de 2019.
Lucro bruto
Como consequência do acima previsto, o lucro bruto da Companhia apresentou uma queda de 8,5%,
passando de R$ 161,9 milhões em 2018 para R$ 148,1 milhões em 2019. A margem bruta também
sofreu redução, passando de 25,0% em 2018 para 17,8% em 2019.
Despesas com vendas, gerais e administrativas
As despesas com vendas, gerais e administrativas sofreram aumento de 52,8% no comparativo de
2018 com 2019, passando de R$ 32,6 milhões para R$ 49,8 milhões; reflexo do aumento no quadro
de colaboradores dos setores administrativos. O aumento apresentado supera o aumento da receita,
fazendo então com que a representatividade das despesas gerais e administrativas fossem aumentadas
de 5,0% em 2018 para 6,0% em 2019.
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
As outras receitas (despesas) operacionais apresentaram variação positiva de 16,6%, passando de R$
32,0 milhões em 2018 para R$ 37,3 milhões em 2019. Destes valores, destaca-se o lucro na venda de
ativos de R$ 8,7 milhões em 2019 (não existindo em 2018) referente a projetos e fabricação de
ferramentais dedicados ao cumprimento de contratos de fornecimento de pás celebrados com clientes
e o reconhecimento de uma penalidade contratual pelo não cumprimento da quantidade mínima de
pedidos mediante o pagamento por determinado cliente, à Companhia, do montante de R$ 21,5
milhões em 2018 e R$ 19,8 milhões em 2019.
Resultado antes das receitas e despesas financeiras
O resultado antes das receitas e despesas financeiras apresentou redução de 16,0%, passando de R$
161,2 milhões em 2018 para R$ 135,4 milhões em 2019. Quando comparada à receita líquida do
período, o resultado antes das receitas e despesas financeiras apresentou queda de 24,9% para 16,2%
no comparativo de 2018 com 2019. Tal redução é reflexo da combinação dos fatores descritos
anteriormente na descrição dos custos dos produtos vendidos desta seção do Formulário de
Referência.
Resultado financeiro
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As despesas financeiras líquidas aumentaram de R$ 28,3 milhões em 2018 para R$ 31,7 milhões em
2019, uma alta de 12,0%, causada principalmente pelo aumento na dívida bruta resultante do
cumprimento do plano de crescimento realizado neste período.
Imposto de renda e contribuição social – correntes e diferidos
O imposto de renda e contribuição social correntes referentes ao ano de 2019 foi de R$ 14,9 milhões,
aumento de 15,4% em relação 2018, quando a Companhia apurou valores de R$ 13,0 milhões. No
ano de 2018, a Companhia reconheceu um resultado negativo de R$ 3,3 milhões como imposto de
renda e contribuição social – diferidos referentes ao saldo remanescente de impostos diferidos
gerados pelo prejuízo fiscal acumulado nos primeiros anos de operação da Companhia.
Lucro líquido do exercício
Como consequência dos fatores apresentados anteriormente, o lucro líquido da Companhia passou
de R$ 116,7 milhões em 2018 para R$ 88,7 milhões em 2019, redução de 23,9%. A margem líquida
(lucro líquido sobre receita operacional líquida) da Companhia passou de 18,0% em 2018 para 10,6%
em 2019.
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COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
E 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Em milhares de Reais, exceto quando em %)
Exercício social
encerrado em
31/12/2018

AV

Exercício social
encerrado em
31/12/2017

AV

AH

Receita operacional líquida

647.206

100,0%

682.899

100,0%

-5,2%

Custos dos produtos vendidos

(485.280)

-75,0%

(574.404)

-84,1%

-15,5%

Lucro bruto

161.926

25,0%

108.495

15,9%

49,2%

12,1%

Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas

(32.569)

-5,0%

(29.064)

-4,3%

Despesas tributárias

(177)

0,0%

(155)

0,0%

14,2%

Outras receitas operacionais, líquidas

31.994

4,9%

5.900

0,9%

442,3%

Resultado antes das receitas e despesas financeiras

161.174

24,9%

85.176

12,5%

89,2%

Resultado financeiro

(28.317)

-4,4%

(31.747)

-4,6%

-10,8%

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição
social

132.857

20,5%

53.429

7,8%

148,7%

Imposto de renda e contribuição social – correntes

(12.954)

-2,0%

(3.833)

-0,6%

238,0%

Imposto de renda e contribuição social - diferidos

(3.253)

-0,5%

(2.467)

-0,4%

31,9%

Lucro líquido do exercício

116.650

18,0%

47.129

6,9%

147,5%

Receita operacional líquida
No comparativo do exercício de 2018 com o exercício de 2017, nota-se redução de 5,2% na receita
operacional líquida, passando de R$ 682,9 milhões em 2017 para R$ 647,2 milhões em 2018, resultado
da redução de 4% do volume de produção medido através da quantidade de MW equivalente de pás
produzido pela Companhia, além da redução do preço médio de venda devido à maior participação
das exportações de pás, que totalizaram R$ 309,6 milhões em 2018, crescimento de 508,3% sobre o
volume exportado de R$ 50,9 milhões em 2017.
Custo dos produtos vendidos
Em 2018, o custo do produto vendido foi de R$ 485,3 milhões e representou 75,0% da receita
operacional líquida, uma redução de 15,5% em relação aos R$ 574,4 milhões referentes ao custo do
produto vendido de 2017, que representou 84,1% da receita operacional líquida. Os efeitos
extraordinários que afetaram preços e custos em 2018, já apresentados na seção anterior, não afetaram
os resultados de 2017.
Lucro bruto
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Como consequência do acima previsto, o lucro bruto da Companhia aumentou em 49,2%, passando
de R$ 108,5 milhões em 2017 para R$ 161,9 milhões em 2018. A margem bruta variou positivamente,
passando de 15,9% em 2017 para 25,0% em 2018.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas aumentaram em 12,1% no comparativo de 2017 com 2018,
passando de R$ 29,1 milhões para R$ 32,6 milhões; reflexo do aumento no quadro de colaboradores
dos setores administrativos. Quando comparada à receita operacional líquida, as despesas gerais e
administrativas passaram de 4,3% em 2017 para 5,0% em 2018.
Outras receitas operacionais líquidas
As outras receitas (despesas) operacionais apresentaram significativo aumento de 442,3%, passando
de R$ 5,9 milhões em 2017 para R$ 32,0 milhões em 2018. O aumento das outras receitas líquidas
deve-se principalmente ao reconhecimento de uma penalidade contratual pelo não cumprimento da
quantidade mínima de pedidos no montante de R$ 21,5 milhões em 2018.
Resultado antes das receitas e despesas financeiras
O resultado antes das receitas e despesas financeiras apresentou aumento de 89,2%, passando de R$
85,2 milhões em 2017 para R$ 161,2 milhões em 2018. Quando comparada à receita líquida do
período, o resultado antes das receitas e despesas financeiras variou positivamente de 16,2% para
24,9% no comparativo de 2017 com 2018. Tal aumento é reflexo dos efeitos já descritos nas seções
custo do produto vendido e outras receitas operacionais desta seção do Formulário de Referência.
Resultado financeiro
As despesas financeiras líquidas apresentaram uma redução de 10,8%, passando de R$ 31,7 milhões
em 2017 para R$ 28,3 milhões em 2018, causada principalmente pela redução dos juros sobre
empréstimos e financiamentos decorrentes da queda do CDI.
Imposto de renda e contribuição social – correntes e diferidos
O imposto de renda e contribuição social – correntes referentes ao ano de 2018 foi de R$ 13,0
milhões, aumento de 238,0% em relação a 2017, quando a Companhia apurou valores de R$ 3,8
milhões. Essa variação é decorrente do aumento do resultado antes do imposto de renda e da
contribuição social de 2018, que foi de R$ 132,9 milhões, em comparação com o exercício de 2017,
que foi de R$ 53,4 milhões e da utilização da compensação de prejuízos fiscais que se encerrou no
decorrer do exercício de 2018. No ano de 2018, a Companhia reconheceu um resultado negativo de
R$ 3,3 milhões como imposto de renda e contribuição social – diferidos, em 2017, foram
reconhecidos resultados negativos de R$ 2,5 milhões.
Lucro líquido do exercício
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Como consequência dos fatores apresentados anteriormente, o lucro líquido da companhia
apresentou crescimento de 147,5%, passando de R$ 47,1 milhões em 2017 para R$ 116,7 milhões em
2018. A margem líquida (lucro líquido sobre receita operacional líquida) da Companhia passou de
6,9% em 2017 para 18,0% em 2018.
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Tributos a recuperar

Total do passivo circulante

Outras contas a pagar

Total do ativo

Total do ativo não circulante

38,0%

0,0%

30,7%

2,4%

-

1.322.073 100,0%

502.019

533

406.391

Imobilizado

Intangível

31.860

-

Instrumentos derivativos

Investimentos

-

-25,0%

50,4%

0,1%

42,9%

64,8%

24,2%

2,1%

18,1%

0,1% 2814,9%

-

0,3%

802.128 100,0%

404.293

522

343.985

1.093

-

2.411

Total do passivo e patrimônio líquido

Total do patrimônio líquido

8,7%

0,1%

5,9%

2,7%

39,3%

3,0%

7,8%

28,5%

52,1%

0,2%

-

5,6%

0,4%

2,4%

34,0%

9,4%

AV

1.322.073 100,0%

114.544

964

77.397
Ajustes acumulados de conversão

36.183
Reserva de lucros

1.207.529

519.343

40.000

102.565

376.778

688.186

2.347

-

73.932

5.927

32.277

449.159

124.545

30/06/2020

Capital social

Patrimônio líquido

Total do passivo

Total do passivo não circulante

Partes relacionadas

Adiantamento de clientes

Empréstimos e financiamentos

0,1%

9,1%

106,1%

102,5%

Partes relacionadas

Dividendos a pagar

1.808

7,0%

81,5%
-100,0%

Imposto a recolher

Salários e encargos sociais

Outras contas a receber

56.282

49,6%

2,0%

0,2%

4,4%

-19,3%
183,1%

Não circulante
4,6%

397.835

16.262

1.408

35.575

20,9%

12,3%

Empréstimos e financiamentos

61.426

62,0%

2,5%

0,0%

4,9%

98.532
167.259

8,9%

Tributos a recuperar

820.055

Total do ativo circulante

6,0%
35,8%

1,6%

Não circulante

32.928

Outras contas a receber

-

64.585

Estoques

Partes relacionadas

79.524
473.566

Contas a receber de clientes

13.097

Fornecedores

1,1%

136,2%

Passivo e patrimônio líquido

14.263

8,2%

AH

Ativos financeiros

65.702

AV
Circulante

11,7%

Consolidado
31/12/2019

155.188

AV

Caixa e equivalentes de caixa

30/06/2020

Circulante

Ativo

Em milhares de reais

157,2%

56,8%

143,2%

6,8%

AH

21,7%

0,0%

17,2%

4,5%

36,7%

0,0%

12,8%

23,9%

41,6%

0,6%

-

64,8%

-34,2%

-43,9%

0,0%

76,4%

-

0,0%

96,4%

106,3%

-49,0%

-

0,6% 1453,8%

0,3%

2,6%

23,0%

14,5%

AV

802.128 100,0%

174.210

138.027

36.183

627.918

294.398

-

102.571

191.827

333.520

4.599

-

4.758

2.304

20.580

184.650

116.629

Consolidado
31/12/2019
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Ativo Circulante
Em 30 de junho de 2020, o ativo circulante era de R$ 820,1 milhões, em comparação com R$ 397,8
milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do ativo, o ativo circulante representa
62,0% em 30 de junho de 2020 e 49,6% em 31 de dezembro de 2019. O aumento de 106,1%,
equivalente a R$ 422,2 milhões, decorre principalmente do aumento dos estoques em R$ 306,3
milhões bem como do aumento de caixa e equivalentes de caixa em R$ 89,5 milhões. Tanto o
aumento dos estoques quanto o aumento da posição de caixa são reflexos da combinação da alta taxa
de crescimento da Companhia associada ao aumento da percepção de risco decorrente da pandemia
de COVID-19.
Ativo Não Circulante
Em 30 de junho de 2020, o ativo não circulante era de R$ 502,0 milhões, em comparação com R$
404,3 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do ativo, o ativo não circulante
representa 38,0% em 30 de junho de 2020 e 50,4% em 31 de dezembro de 2019. O aumento de
24,2%, equivalente a R$ 97,7 milhões, decorre principalmente do aumento do imobilizado em R$
62,4 milhões bem como do aumento de instrumentos derivativos voltados exclusivamente para
compensar efeitos da variação cambial sobre os resultados em R$ 30,8 milhões. O reconhecimento
de ativos relativos à derivativos cambiais presume que, no futuro, a Companhia terá um aumento de
custos. Os Diretores entendem que este custo visa compensar o efeito do aumento extraordinário
das receitas de exportação referentes aos pedidos que serão entregues em 2021.
Passivo Circulante
Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o passivo circulante corresponde a 52,1% em
30 de junho de 2020 e 41,6% em 31 de dezembro de 2019. Este aumento de R$ 354,7 milhões, ou
106,3%, decorreu, principalmente, do aumento de empréstimos e financiamento devido ao aumento
da necessidade de capital de giro e do reconhecimento da obrigação de dividendos a pagar.
Passivo Não Circulante
Em 30 de junho de 2020, a posição de passivo não circulante era de R$ 519,3 milhões, em comparação
com R$ 294,4 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do passivo e patrimônio
líquido, o passivo não circulante representava 39,3% em 30 de junho de 2020 e 36,7% em 31 de
dezembro de 2019. O aumento de R$ 224,9 milhões, ou 76,4%, refere-se ao aumento de empréstimos
e financiamentos de longo prazo, voltados principalmente para o cumprimento do plano de expansão
da capacidade produtiva da Companhia através do aumento de ativos imobilizados e de operação de
mútuo realizada entre o controlador e a Companhia durante o período da pandemia de COVID-19.
Patrimônio Líquido
Em 30 de junho de 2020, o patrimônio líquido era de R$ 114,5 milhões, comparado com R$ 174,2
milhões em 31 de dezembro de 2019. Esta redução de R$ 59,7 milhões, ou 34,2%, decorreu,
principalmente, da decisão de distribuir reservas de lucro de exercícios anteriores através do uso de
parte dos recursos provenientes da oferta pública de ações.
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56.282
2.411
1.093
343.985
522
404.293

802.128

Instrumentos Derivativos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

Total do ativo

65.702
13.097
98.532
167.259
35.575
1.408
16.262
397.835

100,0%

0,1%
42,9%
0,1%
50,4%

7,0%
0,3%
0,0%

8,2%
1,6%
12,3%
20,9%
4,4%
0,2%
2,0%
49,6%

527.445

1.345
194.299
609
246.929

50.676
-

68.781
32.618
57.386
88.711
14.381
7.620
11.019
280.516

Consolidado
Em
Em
AV
31/12/2019
31/12/2018

Não circulante
Tributos a recuperar
Outras contas a receber
Investimentos

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Ativos Financeiros
Contas a receber de clientes
Estoques
Tributos a recuperar
Partes relacionadas
Outras contas a receber
Total do ativo circulante

Ativo

(Em milhares de Reais)

100,0%

0,3%
36,8%
0,1%
46,8%

9,6%
-

13,0%
6,2%
10,9%
16,8%
2,7%
1,4%
2,1%
53,2%

AV

52,1%

-18,7%
77,0%
-14,3%
63,7%

11,1%
-

-4,5%
-59,8%
71,7%
88,5%
147,4%
-81,5%
47,6%
41,8%

AH

36.183
138.027
174.210

802.128

Total do passivo e patrimônio líquido

191.827
102.571
294.398

116.629
184.650
20.580
2.304
4.758
4.599
333.520

Em
31/12/2019

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de lucros
Total do patrimônio líquido

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Adiantamento de clientes
Total do passivo não circulante

Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Salários e encargos sociais
Imposto a recolher
Dividendos a pagar
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante

Passivo e patrimônio líquido

100,0%

4,5%
17,2%
21,7%

23,9%
12,8%
36,7%

14,5%
23,0%
2,6%
0,3%
0,6%
0,6%
41,6%

AV

Consolidado

527.445

36.183
93.656
129.839

233.892
36.845
270.737

29.618
73.022
12.413
2.929
8.887
126.869

Em
31/12/2018

100,0%

6,9%
17,8%
24,6%

44,3%
7,0%
51,3%

5,6%
13,8%
2,4%
0,6%
1,7%
24,1%

AV

Versão : 1

PÁGINA: 170 de 327

52,1%

0,0%
47,4%
34,2%

-18,0%
178,4%
8,7%

293,8%
152,9%
65,8%
-21,3%
-46,5%
0,0%
162,9%

AH
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Ativo Circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o ativo circulante era de R$ 397,8 milhões, em comparação com R$
280,5 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do ativo, o ativo circulante representa
49,6% em 31 de dezembro de 2019 e 53,2% em 31 de dezembro de 2018. O aumento de 41,8%,
equivalente a R$ 117,3 milhões, decorre principalmente do aumento dos estoques em R$ 78,5 milhões
bem como do aumento de contas a receber de clientes em R$ 41,1 milhões. Na opinião dos Diretores,
tais aumentos são condizentes com o crescimento das receitas da Companhia.
Ativo Não Circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o ativo não circulante era de R$ 404,3 milhões, em comparação com
R$ 246,9 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do ativo, o ativo não circulante
representava 50,4% em 31 de dezembro de 2019 e 46,8% em 31 de dezembro de 2018. O aumento
de 63,7%, equivalente a R$ 157,4 milhões, decorre principalmente do aumento do imobilizado em
R$ 149,7 milhões, destinado à construção de edificações, instalações e aquisição de máquinas e
equipamentos que permitiram o aumento em mais de 100% da capacidade produtiva da Companhia,
medido em MW equivalente de pás para aerogeradores.
Passivo Circulante
Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o passivo circulante corresponde a 41,6% em
31 de dezembro de 2019 e 24,1% em 31 de dezembro de 2018. Este aumento de R$ 206,7 milhões,
ou 162,9%, decorreu, principalmente, do aumento de empréstimos e financiamento devido ao
aumento da necessidade de capital de giro e do aumento das contas a pagar com fornecedores,
resultado do aumento do volume de compras também evidenciado pelo aumento nos estoques da
Companhia.
Passivo Não Circulante
Em 31 de dezembro de 2019, a posição de passivo não circulante era de R$ 294,4 milhões, em
comparação com R$ 270,7 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do passivo e
patrimônio líquido, o passivo não circulante representava 36,7 % em 31 de dezembro de 2019 e 51,3
% em 31 de dezembro de 2018. O aumento de R$ 23,7 milhões, ou 8,7%, decorre do aumento de
adiantamento de clientes decorrente da assinatura de novos contratos de fornecimento de pás para
aerogeradores compensada parcialmente pela redução dos empréstimos e financiamentos de longo
prazo.
Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio líquido era de R$ 174,2 milhões, comparado com R$
129,8 milhões em 31 de dezembro de 2018. O aumento de R$ 44,4 milhões, ou 34,2%, é consequência
da destinação de 50% do lucro do exercício para distribuição de dividendos, enquanto a parcela
remanescente do lucro ficou mantida no patrimônio líquido para constituição de reserva legal, reserva
de incentivo fiscal e lucros retidos para fins de distribuição em períodos futuros.
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Ativo Circulante
Em 31 de dezembro de 2018, o ativo circulante era de R$ 280,5 milhões, em comparação com R$
249,2 milhões em 31 de dezembro de 2017. Em relação ao total do ativo, o ativo circulante representa
53,2% em 31 de dezembro de 2018 e 48,3% em 31 de dezembro de 2017. O aumento de 12,6%,
equivalente a R$ 31,3 milhões, decorre principalmente do aumento de caixa e equivalentes de caixa
em R$ 36,7 milhões bem como do aumento de contas a receber em R$ 23,6 milhões parcialmente
compensados pela redução de partes relacionadas em R$ 19,1 milhões.
Ativo Não Circulante
Em 31 de dezembro de 2018, o ativo não circulante era de R$ 246,9 milhões, em comparação com
R$ 266,6 milhões em 31 de dezembro de 2017. Em relação ao total do ativo, o ativo não circulante
representava 46,8% em 31 de dezembro de 2018 e 51,7% em 31 de dezembro de 2017. A diminuição
de 7,4%, equivalente a R$ 19,7 milhões, decorre principalmente da redução do imobilizado em R$
27,6 milhões, compensado parcialmente pelo aumento de R$ 10,3 milhões em tributos a recuperar,
que reflete a posição de créditos estaduais (ICMS) contraídos pela Companhia com expectativa de
realização em período superior a 12 meses.
Passivo Circulante
Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o passivo circulante corresponde a 24,1% em
31 de dezembro de 2018 e 28,6% em 31 de dezembro de 2017. O passivo circulante apresentou
redução de R$ 20,8 milhões, ou 14,1%, no período, reflexo da diminuição de contas a pagar com
fornecedores no valor de R$ 15,1 milhões e da redução de empréstimos e financiamento de curto
prazo em R$14,3 milhões, compensados parcialmente pelo aumento dos dividendos a pagar de R$
8,9 milhões.
Passivo Não Circulante
Em 31 de dezembro de 2018, a posição de passivo não circulante era de R$ 270,7 milhões, em
comparação com R$ 266,4 milhões em 31 de dezembro de 2017. Em relação ao total do passivo e
patrimônio líquido, o passivo não circulante representava 51,3 % em 31 de dezembro de 2018 e 51,7
% em 31 de dezembro de 2017. O aumento de R$ 4,3 milhões, ou 1,6%, decorre do aumento de
empréstimos e financiamentos de longo prazo parcialmente compensados pela redução de
adiantamento de clientes.
Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2018, o patrimônio líquido era de R$ 129,8 milhões, comparado com R$
101,7 milhões em 31 de dezembro de 2017. O aumento de R$ 28,1 milhões, ou 27,6%, é consequência
da destinação de 50% do lucro do exercício para distribuição de dividendos, enquanto que a parcela
remanescente do lucro ficou mantida no patrimônio líquido para constituição de reserva legal, reserva
de incentivo fiscal e lucros retidos para fins de distribuição em períodos futuros e da redução da
reserva de capital em R$ 22,1 milhões.
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FLUXO DE CAIXA
A tabela a seguir apresenta os valores relativos ao fluxo de caixa consolidado da Companhia para os
períodos indicados:

(Em milhares de Reais, exceto
quando em %)

Período
findo em
30 de
junho de
2020

Período
findo em
30 de
junho de
2019

Exercício
findo em 31
de dezembro
de 2019

Exercício encerrado
em 31 de dezembro
de 2018

Exercício encerrado
em 31 de dezembro
de 2017

41.126

20.370

88.742

116.650

47.129

Caixa líquido gerado pelas (aplicado
nas) atividades operacionais

(217.815)

(49.946)

121.420

46.402

104.076

Caixa líquido gerado pelas (aplicado
nas) atividades de investimento

(74.273)

(35.441)

(148.359)

16.670

(89.326)

Caixa líquido gerado pelas (aplicado
nas) atividades de financiamento

380.968

86.988

23.859

(26.383)

13.637

(Decréscimo) acréscimo no caixa e
equivalentes de caixa

88.880

1.601

(3.080)

36.689

28.387

Resultado do período

Fluxo de caixa das atividades operacionais
As atividades operacionais consumiram caixa de R$ 217,8 milhões no primeiro semestre de 2020, em
comparação com um consumo de caixa de R$ 49,9 milhões no mesmo período de 2019. A variação
do fluxo de caixa das atividades operacionais nestes períodos tem como principais causas a variação
em ativos e passivos decorrentes da alta taxa de crescimento da Companhia, esta variação foi negativa
em R$268,7 milhões no primeiro semestre de 2020 e em R$ 70,3 milhões no mesmo período de 2019,
principalmente causada pelo aumento dos estoques nestes períodos.
No comparativo dos exercícios de 2019 e 2018, nota-se aumento na geração de caixa decorrente das
atividades operacionais, passando de R$ 46,4 milhões em 2018 para R$ 121,4 milhões no ano seguinte.
O recebimento de adiantamento de clientes juntamente com o aumento do prazo médio de
pagamento para fornecedores resultou em geração de caixa líquida na variação de ativos e passivos
em 2019.
No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 ocorreu geração de caixa das atividades
operacionais em R$ 104,1 milhões, resultado do aumento de adiantamento de clientes associado ao
lucro obtido.

Fluxo de caixa das atividades de investimento
No comparativo dos primeiros semestres de 2020 e 2019, nota-se aumento de 109,6% no consumo
de caixa decorrente das atividades de investimento, passando de R$ 35,4 milhões no primeiro
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semestre de 2018 para R$ 74,3 milhões no mesmo período de 2019 como resultado da realização pela
Companhia no primeiro semestre de 2020 de investimentos de R$ 74,3 milhões destinados à aquisição
de imobilizado com finalidade de aumentar a capacidade produtiva.
No comparativo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 com 2018, nota-se que a
Companhia investiu R$ 148,4 milhões em 2019 e R$ 16,7 milhões em 2018. O investimento realizado
em 2019, principalmente no segundo semestre, foi destinado ao aumento da capacidade produtiva
necessária para atender novos contratos de longo prazo para fornecimento de pás para aerogeradores.
Em 2018, a Companhia produziu, em termos de MW equivalente de pás, 4% menos que em 2017,
não necessitando destinar recursos ao aumento da capacidade produtiva, o que permitiu à Companhia
intensificar seus esforços na melhoria da eficiência e no aumento de lucratividade nas linhas de
produção estabilizadas.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a Companhia aplicou nas atividades de
investimento o montante de R$ 89,3 milhões para expansão da capacidade produtiva.

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
No primeiro semestre de 2020, as atividades de financiamento geraram caixa positivo de R$ 381,0
milhões, permitindo o cumprimento do plano de negócios da Companhia, bem como aumentando a
posição líquida de caixa decorrente do aumento da percepção de risco gerada pela pandemia da
COVID-19 e, como resultado, a contratação de novos financiamentos durante este período no valor
de R$ 563,7 milhões. No mesmo período de 2019, a geração de caixa das atividades de financiamento
totalizou R$ 87,0 milhões. Até a realização da oferta pública de ações, a Companhia financia seu
crescimento através de empréstimos e financiamentos bancários.
No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, as atividades de financiamento geraram caixa
de R$ 23,9 milhões, e as atividades operacionais totalizaram R$ 121,4 milhões. No exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018, a Companhia teve consumo de caixa referente às atividades
de financiamento de R$ 26,4 milhões, tendo realizado distribuição de dividendos de R$ 49,4 milhões
e efetuado captações líquidas de empréstimos e financiamentos de R$ 256,5 milhões.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, as atividades de financiamento geraram
caixa de R$ 13,6 milhões, resultado de uma captação líquida de empréstimos e financiamentos de R$
30,6 milhões e da distribuição de dividendos de R$ 16,9 milhões.
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a.

resultados das operações da Companhia:
i.

descrição de quaisquer componentes importantes da receita

As receitas da Companhia são majoritariamente resultantes do faturamento de pás para aerogeradores
conforme pedidos dos clientes já previstos nos contratos de longo prazo de fornecimento de pás para
aerogeradores. A Diretoria entende que tais contratos permitem que a Companhia tenha alta
previsibilidade nas receitas futuras, fazendo com que a maior fonte de incerteza sobre a receita seja a
taxa de câmbio uma vez que, além de exportar produtos precificados em dólar americano, a
Companhia também determina o preço de venda, conforme previsto nos contratos, de acordo com
a taxa de câmbio. Parte do preço é definido em moeda estrangeira (dólar americano), sendo
proporcional à expectativa de custos com materiais diretos importados ou mesmo comprados no
Brasil com preço variável conforme a taxa de câmbio.
Os Diretores da Companhia analisam a receita operacional líquida segregada por produto (modelo
de pá) e por mercado (brasileiro ou exportação). A receita de vendas por modelo de pá tem sua
divulgação restrita. Tanto a evolução da produção anual e capacidade instalada quanto a participação
em cada um dos mercados constam na seção 7.3, item (c) deste Formulário de Referência.
ii.

fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

A Companhia fabrica pás para aerogeradores a partir de especificações definidas pelo cliente. O maior
componente dos custos refere-se à matéria-prima empregada na fabricação das pás, seguida pelos
custos com mão de obra direta, mão de obra indireta e gastos gerais de fabricação. Os resultados
operacionais da Companhia são afetados pelos seguintes fatores:
x

Diferença entre o consumo previsto e o consumo real das matérias primas utilizadas no
processo produtivo: o processo de fabricação em material composto, mesmo utilizando
máquinas e equipamentos sofisticados, é altamente dependente da perícia dos operadores de
produção. Falhas no atingimento de especificações do produto geram retrabalhos e
aumentam o consumo de materiais para reparos, além de comprometerem os volumes
estabelecidos em contrato quando se opera próximo da capacidade plena na linha de
produção. A Diretoria da Companhia entende que a capacidade de produzir com baixo índice
de defeito confere importante diferencial competitivo, uma vez que o consumo de materiais
tende a ser definido em conjunto com o cliente considerando como referência a expectativa
dos projetistas.

x

Diferença entre o custo unitário das matérias primas e o custo real de aquisição: assim como
o consumo esperado é definido juntamente com o cliente, o custo de aquisição das matérias
primas, incluindo custos logísticos e tributos, é uma variável utilizada para a composição do
preço do produto final. Desvios incorridos no processo de compra de matérias-primas
podem afetar os resultados operacionais tanto positiva quanto negativamente. Os efeitos das
variações no custo unitário de aquisição de matérias primas podem ser compartilhados com
os clientes, tendo assim seu impacto reduzido.
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x

Índice de rejeito de componentes e gastos com serviços executados em produtos em garantia:
ao precificar o produto, a Companhia considera provisões para perda de componentes pelo
não atingimento das especificações de qualidade, e para gastos com execução de serviços em
produtos em garantia, ou seja, nos casos em que defeitos gerados pela Companhia chegam
até o cliente final e geram a necessidade de reparo em campo.

x

Eficiência produtiva: a Diretoria da Companhia considera que a diferença entre o preço
líquido de venda e o custo de materiais diretos reflete a agregação de valor (VA = value
addition). O VA pode ser interpretado como a geração de valor econômico utilizado para o
pagamento dos custos com mão de obra, gastos gerais de fabricação, despesas
administrativas e a remuneração do capital investido. Ao planejar a produção de um certo
volume de pás por um dado período e alocar os recursos a isso, a Companhia corre o risco
de não gerar retorno satisfatório sobre o capital investido caso não produza o volume
suficiente para isso.

x

Inflação de preços: a Companhia pode sofrer aumentos sistemáticos nos custos em valores
diferentes aos da inflação do período, fazendo com que os mecanismos contratuais de
correção de preço por inflação não sejam eficazes.

b.
variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio,
inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
Os Diretores da Companhia entendem que as condições comerciais definidas nos contratos de longo
prazo de fornecimento de pás para aerogeradores, incluindo os mecanismos de correção de preços
devido à variação cambial e à inflação são eficientes na busca dos objetivos de retorno sobre o capital
investido.
No primeiro semestre de 2020 e nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e
2017, as variações das receitas decorrentes de modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços foram absorvidas por condições
comerciais, de forma a minimizar os possíveis efeitos negativos na receita da Companhia, não
havendo, portanto, variações relevantes das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de
câmbio, inflação e introdução de novos produtos e serviços.
c.
impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do
câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia,
quando relevante
A Diretoria entende que a inflação, a variação de preços dos principais insumos e produtos, o câmbio
e as taxas de juros não tiveram um impacto relevante no resultado operacional e no resultado
financeiro da Companhia, no primeiro semestre de 2020 e nos exercícios sociais findos em 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017.
Os Diretores da Companhia entendem que as condições comerciais definidas nos contratos de longo
prazo de fornecimento de pás para aerogeradores, especificamente sobre os mecanismos de correção
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de preços devido a variações nos custos de matérias-primas, variações cambiais e inflação são
eficientes na busca dos objetivos de retorno sobre o capital investido.
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10.3 - Eventos Com Efeitos Relevantes, Ocorridos E Esperados, Nas Demonstrações
Financeiras
a.

introdução ou alienação de segmento operacional

Os Diretores entendem que não houve, no primeiro semestre de 2020 e nos exercícios sociais findos
em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a introdução ou alienação de qualquer segmento
operacional da Companhia que se caracterize como alienação ou introdução de unidade geradora de
caixa.
b.

constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Não houve constituição, aquisição ou alienação de participações societárias relevantes para a
Companhia, no primeiro semestre de 2020 e nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de
2019, 2018 e 2017.
c.
eventos ou operações não usuais
Os Diretores entendem que não houve, durante os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de
2019, 2018 e 2017 e no período de seis meses findos em 30 de junho de 2020, quaisquer eventos ou
operações não usuais com relação à Companhia ou suas atividades que tenham causado ou se espera
que venham causar efeito relevante nas demonstrações contábeis ou resultados da Companhia.
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Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre Lucro ICPC 22 / IFRC 23
A nova interpretação, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, esclarece como aplicar os requisitos
de reconhecimento e mensuração do CPC 32 / IAS 12 – Tributos sobre o Lucro quando os
tratamentos fiscais são incertos, em virtude de quaisquer procedimentos fiscais adotados na apuração
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) que possam ser questionados por autoridade fiscal e, consequentemente, implicar aumento
ou diminuição de ativos, passivos fiscais correntes e diferidos.
A empresa deve avaliar a probabilidade de aceitação das autoridades fiscais em relação a tratamentos
fiscais de tributos sobre o lucro considerados como incertos e apresentá-los em separado, apurando
eventual contingência.
Os Diretores da Companhia não identificaram impactos na aplicação do ICPC 22 / IFRC 23.
Arrendamento mercantil – CPC 06 (R2) / IFRS 16
Os Diretores entendem que a Companhia não teve impactos em suas demonstrações financeiras pela
adoção do CPC 06 (R2)/IFRS 16, uma vez que a Companhia possui poucos contratos de leasing,
todos considerados fora do escopo dessa nova norma por se tratar de contratos de curto prazo ou
de baixo valor.
Os Diretores informam que a Companhia adotou a partir de 2018 o IFRS 15/CPC47 – receita de
contratos com clientes estabelecendo princípios e aplicabilidade na mensuração do reconhecimento
das receitas de pá eólica. A adoção baseia-se no princípio de que a receita da pá é reconhecida quando
o controle da mesma é transferido para o cliente. A receita é reconhecida líquida de descontos e
impostos e os custos são incluídos nos ativos do contrato gerando recursos para o cumprimento do
mesmo. O CPC 47/IFRS 15 não trouxe impactos significativos na adoção pela Companhia.
a.

mudanças significativas nas práticas contábeis

A Diretoria da Companhia entende que não foram adotadas novas normas que pudessem resultar em
mudanças significativas nas demonstrações financeiras da Companhia nos três últimos exercícios
sociais.
b.

efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

A Diretoria da Companhia entende que não foram adotadas novas normas que pudessem resultar em
mudanças significativas nas demonstrações financeiras da Companhia nos três últimos exercícios
sociais.
Os Diretores esclarecem ainda que não há normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não
tenham entrado em vigor e que poderiam ter impacto significativo sobre as demonstrações
financeiras da Companhia.
c.

ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor
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10.4 - Mudanças Significativas Nas Práticas Contábeis - Ressalvas e Ênfases no Parecer
do Auditor
Os Diretores da Companhia informam que em 30 de junho de 2020 e nos últimos três exercícios
sociais, exceto pelo previsto abaixo, os relatórios dos auditores independentes não continham
parágrafos de ênfase ou ressalva.
Ênfase contida nas demonstrações contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2018
“Reapresentação das demonstrações contábeis
Chamamos atenção à nota explicativa 2.a às demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018
e 2017, que foram alteradas e estão sendo reapresentadas pela Companhia para apresentar as demonstrações contábeis
consolidadas; demonstrações do valor adicionado e lucro por ação; reclassificações de saldos contábeis; e para aprimorar
certas divulgações em notas explicativas; conforme descrito na referida nota explicativa. Em 31 de janeiro de 2019,
emitimos relatório de auditoria sem modificação sobre as demonstrações contábeis da Companhia referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2018, que ora estão sendo reapresentadas. Nossa opinião continua sendo sem qualquer
modificação, uma vez que as demonstrações contábeis e seus valores correspondentes ao período anterior foram ajustados
de forma retrospectiva.”
A Diretoria decidiu reapresentar as demonstrações contábeis individuais e consolidadas para
aprimorar certas divulgações em notas explicativas. Nossas demonstrações foram elaboradas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório
financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
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10.5 - Políticas Contábeis Críticas
A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com os CPCs e IFRSs requer o uso
de certas estimativas contábeis críticas, e o exercício de julgamento por parte da Administração da
Companhia e sua controlada no processo de aplicação das políticas contábeis.
A aplicação das “Políticas e Estimativas Contábeis Críticas” geralmente requer julgamento por parte
da Administração da Companhia com relação ao valor de determinados itens do ativo e passivo e dos
resultados das operações. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá afetar a
situação patrimonial e financeira da Companhia, bem como os resultados das suas operações, caso as
estimativas não se confirmem.
Dessa forma, os resultados efetivos podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são
continuamente revistas, e tais revisões são reconhecidas nos períodos em que são revisadas e em
quaisquer períodos futuros afetados.
As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes
fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo de causar um
ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro são
discutidas a seguir:
Perda por redução ao valor recuperável de créditos tributários
Ativos e passivos de tributos correntes referentes aos exercícios corrente e anterior são mensurados
pelo valor esperado a ser recuperado ou pago às autoridades tributárias, utilizando as alíquotas de
tributos que estejam aprovadas no fim do exercício que está sendo reportado. A Companhia possui
acúmulo de créditos tributários registrados no ativo, decorrente de saídas incentivadas nas vendas
para o mercado externo e de saídas isentas no mercado interno.
A Administração possui planos para a realização futura dos referidos créditos de ICMS, com algumas
alternativas de realização que são consideradas atualmente: (i) compensação com outros tributos
estaduais, de acordo com a legislação tributária vigente; (ii) comercialização dos créditos com
terceiros, mediante anuência do Estado e; (iii) pedido de aprovação e ressarcimento, em espécie, dos
referidos créditos tributários, junto às autoridades fiscais.
Vida útil do ativo imobilizado
A vida útil econômica dos bens integrantes do Ativo Imobilizado da Companhia foi estabelecida pela
sua equipe técnica interna, especificamente os profissionais responsáveis pela produção e pela
manutenção das instalações da Companhia. Para isso, foram utilizadas as seguintes premissas:
x
x
x
x

Planejamento de gastos com o imobilizado: política de substituição de máquinas, defasagem
tecnológica dos bens e comparativos com a tecnologia utilizada pela concorrência, nível de
obsolescência, etc.
Obsolescência técnica ou comercial proveniente de mudanças ou melhorias na produção, ou
de mudança na demanda do mercado para o produto derivado do ativo;
Condições de uso: instalações, umidade no ambiente, calor, poeira, sujeira;
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x
x

Avaliação do histórico e comparativo dos bens semelhantes, inclusive comparações com
empresas do mesmo setor; e
Política de manutenção da Companhia – visando salvaguardar os ativos.
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10.6 - Itens Relevantes Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras
a. os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem
no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:
i.

arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Os Diretores da Companhia esclarecem que não havia arrendamentos mercantis operacionais, ativos
ou passivos, não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia em 30 de junho de 2020 e
em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
ii.

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

Os Diretores da Companhia esclarecem que não havia carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais
a entidade mantenha riscos e responsabilidades não evidenciados nos balanços patrimoniais da
Companhia em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
iii.

contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Os Diretores da Companhia esclarecem que não havia contratos de futura compra e venda de
produtos ou serviços não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia em 30 de junho de
2020 e em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
iv.

contratos de construção não terminada

Os Diretores da Companhia esclarecem que não havia construção não terminada não evidenciada
nos balanços patrimoniais da Companhia em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro de 2019,
2018 e 2017.
v.

contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Os Diretores da Companhia esclarecem que não havia contratos de recebimentos futuros de
financiamentos não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia em 30 de junho de 2020
e em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Os Diretores informam que não havia outros itens não evidenciados nas informações financeiras
intermediárias relativas ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e aos exercícios sociais
findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
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10.7 - Comentários Sobre Itens Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras
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 da
Companhia
Conforme mencionado no item 10.6 acima, não há itens não evidenciados nas demonstrações
contábeis referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e aos exercícios sociais
findos em 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017.
b. natureza e o propósito da operação
Conforme mencionado no item 10.6 acima, não há itens não evidenciados nas demonstrações
contábeis referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e aos exercícios sociais
findos em 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017.
c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da
Companhia em decorrência da operação
Conforme mencionado no item 10.6 acima, não há itens não evidenciados nas demonstrações
contábeis referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e aos exercícios sociais
findos em 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017.
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10.8 - Plano de Negócios
a.

investimentos, incluindo:
i.

descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos
investimentos previstos

Os Diretores da Companhia submetem anualmente à aprovação do Conselho de Administração da
Companhia a aprovação do plano orçamentário do exercício subsequente, incluindo o plano de
investimentos. Os investimentos destinados ao atendimento de novos contratos de fornecimento de
pás firmados em 2019 resultaram em investimentos para aquisição de imobilizado e intangível de R$
235,3 milhões realizados no ano de 2019 e nos 6 meses findos em 30 de junho de 2020.
ii.

fontes de financiamento dos investimentos

Os Diretores informam que as fontes de financiamento dos principais investimentos de expansão de
capacidade produtiva advêm de linhas de financiamento obtidas junto a instituições financeiras, tais
como, Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES e BNB – Banco do Nordeste. A parte
necessária, denominada de contrapartida da empresa, vem do caixa da Companhia, formado pela
própria geração de caixa operacional da Companhia, entre outras linhas de captação de capital de
giro.
iii.

desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não foram realizados desinvestimentos de capital nos últimos três exercícios sociais e no período de
seis meses findo em 30 de junho de 2020, nem tampouco existe desinvestimento de capital relevante
em andamento e/ou previsto.
b.
desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou
outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia
A Companhia adquiriu, no terceiro trimestre de 2020, as instalações fabris antes pertencentes à
Wobben Windpower Indústria e Comércio Ltda, dedicadas à fabricação de pás para aerogeradores
no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. A aquisição das instalações aumentou a capacidade
produtiva da Companhia em aproximadamente 15%, permitindo atender os pedidos dos clientes até
que novas expansões sejam feitas.
c.

novos produtos e serviços, indicando:
i.

descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

A Companhia mantém uma equipe de pesquisa e desenvolvido de soluções para melhorar o processo
de manufatura em pás para aerogeradores, incluindo soluções de coleta e tratamento de dados
utilizando IOT (internet das coisas) e inteligência artificial. As pesquisas da Companhia são mantidas
em sigilo e tratadas como segredo industrial.
ii.

montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de
novos produtos ou serviços
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Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não incorreu em gastos em pesquisas para
desenvolvimento de novos produtos ou serviços.
iii.

projetos em desenvolvimento já divulgados

Não aplicável, tendo em vista que não há projetos em desenvolvimento já divulgados pela
Companhia.
iv.

montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos
ou serviços

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não incorreu em gastos no desenvolvimento de
novos produtos ou serviços.
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10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante
Efeitos em decorrência da pandemia causada pela Covid-19
Conforme descrito na seção 4.1 deste Formulário de Referência, a pandemia de COVID-19 vem
afetando de forma material e adversa nossos negócios, condições financeiras, resultado das operações
e nosso fluxo de caixa.
Esses eventos adversos ocorreram após a emissão de nossas demonstrações financeiras relativas ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. Até a data deste Formulário de Referência, não há
informações adicionais disponíveis para que pudéssemos realizar uma avaliação a respeito do impacto
do surto de COVID-19 em nossos negócios, além das ponderações realizadas neste item 10.1 e no
item 4.1 deste Formulário de Referência. Na data deste Formulário de Referência, não é possível
assegurar se, futuramente, tal avaliação será prejudicada ou a extensão de tais prejuízos, tampouco é
possível assegurar que não haverá incertezas materiais na capacidade da nossa Companhia continuar
operando nossos negócios.
Temos tomado medidas preventivas, incluindo, mas não se limitando a, reduzir despesas, buscar
novas linhas de crédito para reforçar nosso capital de giro e negociar o alongamento de prazo de
pagamento junto a fornecedores. Acreditamos que essas medidas e nossa posição financeira atual são
adequadas para garantir o cumprimento de nossas obrigações de longo e curto prazos e, embora não
tenhamos no momento motivos para acreditar que não seremos capazes de continuar operando
nossos negócios, a administração entende que a pandemia de COVID-19 poderá trazer efeitos
adversos relevantes no curto prazo e efeitos que não conseguimos prever no médio e longo prazos.
Medidas tomadas pela Companhia devido à pandemia de COVID-19
Impactos operacionais e financeiros
A Administração da Companhia entende que se a duração da curva de contágio da pandemia
decorrente da COVID-19 se prolongar no tempo deverá haver uma desaceleração natural da
economia brasileira e, portanto, poderemos eventualmente ser procurados por nossos clientes para
renegociação dos contratos existentes, o que poderá impactar negativamente o resultado esperado da
Companhia, com possível aumento de inadimplência, e a possibilidade de ter seus ativos imobilizados
ociosos e sem a devida liquidez, reflexos que poderão também impactar nossa receita, o resultado das
nossas operações, os nossos negócios e a nossa condição financeira, fluxo de caixa e endividamento.
No entanto, até a data deste Formulário de Referência, não houve renegociação material de contratos
com os nossos clientes, tampouco quaisquer outras mudanças materiais que poderiam acarretar a
perda dos nossos clientes e, consequentemente, impactar negativamente nossa receita.
Diante dessa realidade, para fins de reforço de nosso caixa, efetuamos captações e renovações de
nosso capital de giro com instituições financeiras, buscando cumprir com as nossas obrigações junto
aos nossos colaboradores, fornecedores e demais parceiros, além de manter um nível de
disponibilidade adequado.
Nesse sentido, em 30 de junho de 2020, tínhamos R$ 169,4 milhões em caixa e equivalentes de caixa
imediatamente disponíveis. Adicionalmente, a Administração da Companhia não vislumbra
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dificuldades em relação ao cumprimento dos compromissos financeiros assumidos, bem como na
capacidade de captar novos recursos.
A Companhia pretende utilizar (i) sua geração de caixa e (ii) linhas de financiamento de longo prazo
junto a instituições financeiras para cobertura de eventuais deficiências de liquidez, não tendo sido
verificado, até o momento, dificuldades de acesso a crédito junto a instituições financeiras para esse
fim. Acreditamos que nossos fluxos de caixa operacionais futuros serão suficientes para atender às
nossas necessidades futuras de caixa operacional, de investimento e de dividendos no futuro próximo
e que as medidas de economia de custos fortaleceram nossa capacidade de suportar o impacto adverso
da pandemia da COVID-19.
Sem prejuízo dessa análise, para maior transparência ao investidor, abaixo, apresentamos os impactos
da COVID-19 verificados até a data deste Formulário de Referência nas nossas atividades, bem como
as medidas que tomamos diante da pandemia:
(i)

Mercado e indústria

A Companhia busca manter a produção ativa, tomando todas as medidas necessárias, de forma a
assegurar aos clientes que o plano de produção seja mantido.
(ii)

Negócios, resultados e operações

A Companhia busca manter com seus fornecedores, através de uma comunicação efetiva, medidas
que evitem o desabastecimento de materiais essenciais para a produção de pás.
(iii)

Força de trabalho e empregados

A Companhia adotou as seguintes medidas em relação aos seus empregados diante da pandemia:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

(iv)

Férias coletivas e antecipadas de 27 de março de 2020 a 10 de abril de 2020;
Escala de home office de 20 de março de 2020 até a data deste Formulário de Referência, sendo
que a Companhia está implantando tal política como permanente;
Afastamento do grupo de risco com suspensão de contrato;
Aferição de temperatura no acesso da fábrica;
Atendimento psicológico 24 horas, sendo 7 dias por semana – online;
Assistência social 24 horas, sendo 7 dias por semana – online;
Realização de testes PCR e testes rápidos para funcionários que apresentem sintomas;
Afastamento por 14 dias de funcionários que apresentem sintomas;
Redução do horário de refeição para 30 minutos para escala administrativa tendo 100% de
aderência pelos funcionários e sindicato; e
Doação de cestas de alimento para funcionários.

Contratos
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A Companhia revisou o contrato de transporte para a locomoção de seus colaboradores, reduzindo
a ocupação dos veículos de 95% para 75%; bem como alterou os horários de refeição de 3h30 para
4h00, possibilitando melhor organização e redução de aglomeração.

Impairment
A administração da Companhia analisou os impactos da COVID-19 nas demonstrações financeiras
da Companhia e não identificou quaisquer mudanças nas circunstâncias que indiquem “impairment”
de ativos ou descontinuidade. Os ativos da Companhia seguem em operação e desempenho regular
conforme o esperado, apresentando desgaste condizente com o uso. Por meio da análise do referido
indicador, a administração entende que os ativos da Companhia possuem atualmente níveis
adequados de funcionamento.
Desenvolvimentos futuros
Apesar de a situação atual ser altamente incerta, a Companhia avalia continuamente o impacto da
pandemia de COVID-19 em seus resultados operacionais, condição financeira e liquidez, bem como
quaisquer impactos materiais sobre os negócios e operações da Companhia. As análises serão
realizadas em linha com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 02/2020, emitido pela Comissão de
Valores Mobiliários em 10 de março de 2020, que orienta os administradores e auditores
independentes de companhias abertas a considerarem cuidadosamente os impactos da COVID-19
em seus negócios e reportarem nas demonstrações financeiras os principais riscos e incertezas
advindos dessa análise, em consonância com as normas contábeis aplicáveis.
Informações Financeiras Preliminares
No âmbito do processo de registro da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações
de emissão da Companhia, em conformidade com as orientações da CVM expressas no item 3.2.2
do Ofício Circular/CVM/SEP/Nº 2/2020, com o propósito de assegurar maior transparência ao
mercado em geral a respeito das informações financeiras da Companhia, informamos que, em caráter
excepcional e preliminar, encontram-se divulgadas abaixo neste Formulário de Referência
determinadas informações financeiras da Companhia referentes ao período de nove meses findo em
30 de setembro de 2020 (“Informações Financeiras Preliminares”).
Nesse sentido, de acordo com os princípios de abrangência e equidade previstos no artigo 16 da
Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, estimamos que nossa receita
líquida totalizou entre R$ 1.350 milhões e R$ 1.450 milhões, aproximadamente, no período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2020, representando um aumento de 144% a 163% se comparada
à receita líquida apurada em 30 de setembro de 2019. Adicionalmente, estimamos que nosso lucro
líquido totalizou entre R$ 85 milhões e R$ 95 milhões, aproximadamente, no período de nove meses
findo em 30 de setembro de 2020, representando um aumento de 76% a 96% se comparado ao lucro
líquido apurado em 30 de setembro de 2019.
Os Diretores da Companhia entendem que o aumento estimado na receita líquida e no lucro líquido
do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 está em conformidade com as
justificativas apresentadas na análise das variações do período de seis meses encerrado em 30 de junho
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de 2020 em comparação ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2019, conforme
descritas no item 10.1 (h) deste Formulário de Referência.
As Informações Financeiras Preliminares ainda não foram revisadas pelos nossos auditores
independentes, estando, portanto, sujeitas a alterações.
Para informações adicionais, inclusive os riscos relacionados à divulgação de Informações Financeiras
Preliminares, vide o fator de risco “As Informações Financeiras Preliminares referentes ao período
findo em 30 de setembro de 2020 e apresentadas no item 10.9 do Formulário de Referência são
preliminares, incompletas, não auditadas ou revisadas e estão sujeitas a alterações” no item 4.1 deste
Formulário de Referência.
Essas Informações Financeiras Preliminares foram elaboradas e são de exclusiva responsabilidade da
administração da Companhia. A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes não auditou,
revisou, compilou ou executou quaisquer procedimentos previamente acordados com relação a estas
informações financeiras preliminares. Consequentemente, a PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes não expressou uma opinião ou qualquer outra forma de asseguração a respeito de tais
informações.
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11.1 - Projeções Divulgadas E Premissas
Nos termos do art. 20 da Instrução CVM nº 480, a divulgação de projeções e estimativas neste
Formulário de Referência é facultativa. Assim, a Companhia optou por não divulgar projeções de
qualquer natureza (inclusive operacionais e financeiras) relacionadas a ela ou a suas atividades.
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Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções.
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12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa
a. atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes
que se reportam ao conselho de administração, indicando:
i.
se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão
responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses
regimentos, locais na rede mundial de computadores onde esses documentos podem
ser consultados
Conselho da administração
O Conselho de Administração da Companhia é composto por, no mínimo 5 (cinco) e, no
máximo, 10 (dez) membros, acionistas ou não, residentes ou não no País, eleitos e destituíveis
a qualquer tempo pela Assembleia Geral, com prazo de gestão unificado de 1 (um) ano,
permitida a reeleição.
O Conselho de Administração da Companhia possui um Regimento Interno aprovado por
sua reunião realizada em 18 de agosto de 2020. O Regimento Interno do Conselho de
Administração está disponível para consulta no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/) e
no site de Relações com Investidores da Companhia (www.ri.aerisenergy.com.br).
Compete ao Conselho de Administração, conforme previsto em seu Regimento Interno e
no Estatuto Social da Companhia:
(i)

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

(ii)

eleger e destituir os membros da Diretoria e fixar suas atribuições, observado o
disposto neste Estatuto Social;

(iii)

fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis
da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de
celebração e quaisquer outros atos;

(iv)

organizar seu funcionamento, por meio de regras próprias consubstanciadas em
regimento interno aprovado e modificado pelo próprio Conselho de
Administração;

(v)

aprovar e alterar as políticas, código de conduta e regimentos internos da
Companhia, conforme exigidos pela regulamentação aplicável;

(vi)

eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros dos comitês estatutários de
assessoramento do Conselho de Administração, bem como estabelecer seus
regimentos internos de funcionamento;

689

PÁGINA: 195 de 327

Formulário de Referência - 2020 - AERIS ENERGY

Versão : 1

12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa

(vii)

deliberar sobre a criação, extinção e funcionamento de comitês de
assessoramento não previstos neste Estatuto, elegendo e destituindo, a qualquer
tempo, os respectivos membros e estabelecendo os regimentos internos de
funcionamento;

(viii)

manifestar-se sobre o relatório da administração, as contas da Diretoria e as
demonstrações financeiras de cada exercício;

(ix)

convocar a Assembleia Geral, quando julgar conveniente ou nos casos previstos
na Lei das S/A;

(x)

submeter à Assembleia Geral proposta de destinação do lucro líquido do
exercício;

(xi)

declarar dividendos ou juros sobre capital próprio com base no lucro líquido do
exercício em curso ou em reservas de lucros existentes;

(xii)

aprovar e rever o plano de negócios, e orçamento anual e plano plurianual da
Companhia, bem como formular proposta de orçamento de capital a ser
submetida à Assembleia Geral;

(xiii)

deliberar sobre a outorga, dentro do limite de capital autorizado, e de acordo
com plano aprovado pela Assembleia Geral, de opção de compra ou de
subscrição de ações a administradores, empregados, ou prestadores de serviço
pessoas naturais da Companhia ou de sociedade controladas, sem direito de
preferência para os acionistas;

(xiv)

autorizar a participação da Companhia em outras sociedades, como quotista ou
acionista, bem como sua participação em consórcios, joint ventures, e em outras
formas de associação ou alianças estratégicas com terceiros, bem como autorizar
a aquisição ou alienação de investimentos em participações societárias;

(xv)

estabelecer o valor de alçada da Diretoria para a aquisição ou alienação de bens
do ativo permanente da Companhia, incluindo a conferência ao capital de outra
sociedade, bem como aprovar a aquisição ou alienação de bens do ativo
permanente da Companhia em valor superior ao valor de alçada da Diretoria,
exceto se já tiverem sido contempladas no plano de negócios e/ou orçamento
anual aprovado pelo Conselho de Administração;
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(xvi)

estabelecer o valor de alçada da Diretoria para contratar endividamento, sob a
forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou outras
formas de obrigação, bem como autorizar a contratação de endividamento, sob
a forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou outras
formas de obrigação em valor superior ao valor de alçada da Diretoria, exceto se
já tiverem sido contempladas no plano de negócios e/ou orçamento anual
aprovado pelo Conselho de Administração;

(xvii) estabelecer o valor de alçada da Diretoria para a prática de atos que tenham por
objeto renunciar a direitos da Companhia ou transigir, bem como autorizar a
prática de atos que tenham por objeto renunciar a direitos da Companhia ou
transigir em valor superior ao valor de alçada da Diretoria, exceto se já tiverem
sido contempladas no plano de negócios e/ou orçamento anual aprovado pelo
Conselho de Administração;
(xviii) estabelecer o valor de alçada da Diretoria para a constituição de ônus e gravames
e a prestação de avais, fianças e garantias a obrigações próprias e/ou de
sociedades controladas da Companhia, bem como autorizar a constituição de
ônus e gravames e a prestação de avais, fianças e garantias a obrigações próprias
e/ou de sociedades controladas da Companhia de valor superior ao valor de
alçada da Diretoria, exceto se já tiverem sido contempladas no plano de negócios
e/ou orçamento anual aprovado pelo Conselho de Administração;;
(xix)

estabelecer o valor de alçada para a celebração, alteração ou rescisão de contratos
e a realização de outros negócios entre a Companhia e suas controladas, bem
como autorizar a celebração, alteração ou rescisão de contratos e a realização de
outros negócios entre a Companhia e suas controladas em valor superior ao
valor de alçada da Diretoria, exceto se já tiverem sido contempladas no plano de
negócios e/ou orçamento anual aprovado pelo Conselho de Administração;

(xx)

estabelecer a política de transação entre partes relacionadas da Companhia e
aprovar as transações com partes relacionadas, observado o disposto em referida
política;

(xxi)

autorizar a negociação da Companhia com suas próprias ações e com
instrumentos financeiros referenciados às ações de emissão da Companhia, bem
como a alienação e o cancelamento de ações em tesouraria, observada a
legislação aplicável;
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(xxii)

deliberar sobre o aumento do capital social, dentro do limite do capital
autorizado, bem como da emissão, dentro do limite do capital autorizado, da
emissão de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição;

(xxiii) deliberar sobre a emissão, para colocação privada ou por meio de oferta pública
de distribuição, de notas promissórias e debêntures não conversíveis em ações;
(xxiv) escolher e destituir auditores independentes;
(xxv) manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública
de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia,
por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado nos termos da
regulamentação aplicável, no qual se manifestará, ao menos (i) sobre a
conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao
interesse da Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao
preço e aos potenciais impactos para a liquidez dos valores mobiliários de sua
titularidade; (ii) quanto aos planos estratégicos divulgados pelo ofertante em
relação à Companhia; e (iii) a respeito de alternativas à aceitação da oferta pública
de aquisição de ações disponíveis no mercado;
(xxvi) avocar e decidir sobre qualquer matéria ou assunto que não se compreenda na
competência privativa da Assembleia Geral ou da Diretoria.
O único comitê de assessoramento do Conselho de Administração atualmente é o Comitê
de Auditoria Estatutário. Informações sobre o Regimento Interno e as atribuições do órgão
podem ser encontradas no item 12.1 (a) ii abaixo.
Por fim, conforme indicado na Seção 5 deste Formulário de Referência, a Companhia conta
com uma Área de Auditoria Interna, atualmente liderada pela Grant Thornton, uma das
maiores empresas globais de auditoria, tributos, consultoria e transações do país. Cumpre a
Auditoria Interna: (i) monitorar e aferir a qualidade e efetividade do processo de
gerenciamento de riscos, controles internos e governança da Companhia, sempre
recomendando melhorias; (ii) verificar a conformidade do processo de gerenciamento de
riscos com as políticas e normas adotadas pela Companhia; e (iii) recomendar a adoção de
planos de ação, acompanhar e auditar a sua implementação e a efetividade dos tratamentos
propostos.
ii.
se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo,
suas principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos
requisitos da regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto

692

PÁGINA: 198 de 327

Formulário de Referência - 2020 - AERIS ENERGY

Versão : 1

12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa
A Companhia possui Comitê de Auditoria Estatutário. Trata-se de órgão colegiado, de
funcionamento permanente, vinculado diretamente ao Conselho de Administração, que atua
com independência com relação à Diretoria da Companhia, e tem por finalidade assessorar
o Conselho de Administração no monitoramento e controle de qualidade das demonstrações
e informações financeiras, no gerenciamento de riscos e nos controles internos da
Companhia.
O Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário foi aprovado na Reunião do
Conselho de Administração realizada em 19 de agosto de 2020 e está disponível para consulta
no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/) e no site de Relações com Investidores da
Companhia (www.ri.aerisenergy.com.br).
O Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia tem como atribuições:
(i)

opinar na contratação e destituição dos serviços de auditoria independente,
para a elaboração de auditoria externa ou para qualquer outro serviço;

(ii)

supervisionar e acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de
controles internos da Companhia e de elaboração das demonstrações
financeiras da Companhia;

(iii)

avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, podendo inclusive
requerer informações detalhadas de políticas e procedimentos relacionados
com:
a. remuneração da administração;
b. a utilização de ativos da Companhia, e
c. as despesas incorridas em nome da Companhia;

(iv)

avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou
aprimoramento das políticas internas da Companhia;

(v)

avaliar e monitorar, juntamente com a administração e a área de auditoria
interna, a adequação das transações com partes relacionadas realizadas pela
Companhia e suas respectivas evidenciações;

(vi)

assegurar que a Companhia tenha meios para recepção e tratamento de
informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos
aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive
com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da
confidencialidade da informação;
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(vii)

supervisionar a atividade dos auditores independentes a fim de avaliar sua
independência, a qualidade e efetividade dos serviços prestados e a adequação
dos serviços prestados às necessidades da Companhia;

(viii)

avaliar e discutir o plano anual de trabalho dos auditores independentes e
encaminhá-lo para a apreciação do Conselho de Administração;

(ix)

acompanhar e supervisionar as atividades das áreas de controles internos, de
auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da
Companhia, inclusive propondo ao Conselho de Administração a
necessidade de revisão da Política de Gerenciamento de Riscos da
Companhia;

(x)

monitorar a qualidade e a integridade:
a. dos mecanismos de controles internos, gerenciamento de riscos e de
compliance;
b. das informações trimestrais, demonstrações
demonstrações financeiras da Companhia; e

intermediárias

e

c. das informações e mediações divulgadas com base em dados contábeis
ajustados e em dados não contábeis que acrescentem elementos não
previstos na estrutura dos relatórios usuais das demonstrações
financeiras;
(xi)

receber as denúncias relevantes, internas e externas, que podem trazer
impactos substanciais à Companhia e tomar conhecimento das ações
realizadas para apuração destas denúncias, garantindo o sigilo necessário;

(xii)

elaborar relatório anual resumido, a ser apresentado juntamente com as
demonstrações financeiras, contendo: (a) a descrição das reuniões realizadas,
de suas atividades, dos resultados e conclusões alcançados e das
recomendações feitas ao Conselho de Administração; e (b) quaisquer
situações nas quais existe divergência significativa entre a administração da
Companhia, os auditores independentes e o Comitê em relação às
demonstrações financeiras da Companhia.

iii.
de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria
independente, indicando se o emissor possui uma política de contratação de serviços
de extra-auditoria com o auditor independente, e informando o órgão responsável
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pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política,
locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
Não obstante a Companhia não possua uma política de contratação de serviços de extraauditoria, o Conselho de Administração tem conhecimento e aprova todos os serviços de
auditoria e demais serviços a serem prestados pelos auditores independentes. A contratação
dos serviços não relacionados à auditoria externa está alinhada de modo a assegurar que os
demais serviços prestados pelos auditores independentes não gerem conflito de interesse,
perda de independência ou objetividade para os serviços de auditoria externa das
demonstrações financeiras.
b.
em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes
individuais, indicando se a diretoria possui regimento interno próprio, e informando,
em caso positivo, órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o
emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o
documento pode ser consultado
A Diretoria da Companhia será composta por no mínimo 2 (dois), e no máximo 8 (oito)
membros, residentes e domiciliados no Brasil, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a
qualquer tempo pelo Conselho de Administração, para um mandato unificado de 3 (três)
anos, permitida a reeleição.
Atualmente a Diretoria da Companhia não conta com um Regimento Interno aprovado.
Nos termos do Estatuto Social da Companhia, compete ao Diretor Presidente:
(i)
(ii)

convocar e presidir as reuniões de Diretoria;
liderar, planejar, coordenar, supervisionar e gerir as atividades da Companhia,

coordenando e orientando os negócios da Companhia e as atividades dos demais Diretores;
(iii)
submeter à aprovação do Conselho de Administração os planos de negócio,
orçamentos anuais, planos plurianuais da Companhia, promovendo a sua execução nos
termos aprovados;
(iv)
formular e discutir a estratégia da Companhia junto ao Conselho de Administração e
aos Comitês de Assessoramento, quando requerido, bem como estabelecer os critérios para
a execução das deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, com a
participação dos demais Diretores;
(v)
indicar ao Conselho de Administração nomes para composição da Diretoria e
recomendar ao Conselho de Administração a destituição de qualquer membro da Diretoria;
(vi)
representar a Diretoria perante o Conselho de Administração; e
(vii) exercer outras funções determinadas pelo Conselho de Administração.
Nos termos do Estatuto Social da Companhia, compete ao Diretor Comercial:
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(i)
coordenar e supervisionar a área de vendas da Companhia, bem como desenvolver e
implementar estratégia de vendas;
(ii)
providenciar pesquisas de mercado e de concorrência periodicamente e/ou sempre
que solicitado pelo Conselho de Administração;
(iii)
coordenar as atividades de marketing e propaganda, visando ao incremento das
atividades e dos resultados da Companhia;
(iv)
estabelecer preços para os produtos comercializados pela Companhia;
(v)
exercer outras funções determinadas pelo Conselho de Administração e/ou Diretor
Presidente.
Nos termos do Estatuto Social da Companhia, compete ao Diretor de Operações:
(i)
estruturar e gerir os processos operacionais da Companhia;
(ii) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relativas à operação
dos ativos detidos e operados pela Companhia;
(iii) coordenar todas as atividades e análises técnicas/operacionais da Companhia;
(iv) gerir o mapeamento, monitoramento e quantificação de riscos técnicos e operacionais
da Companhia bem como atuar ativamente em suas mitigações; e
(v) exercer outras funções determinadas pelo Conselho de Administração e/ou pelo
Diretor Presidente.
Nos termos do Estatuto Social da Companhia, compete ao Diretor Industrial:
(i)
dirigir e coordenar as áreas de suporte à operação da Companhia, como logística
interna, segurança do trabalho e manutenção de equipamentos da Companhia, incluindo
elaborando proposta de orçamento anual;
(ii) planejar, organizar e controlar todo o processo de fabricação dos produtos da
Companhia;
(iii) analisar e sugerir à Diretoria medidas tendentes a proporcionar melhor
desenvolvimento dos trabalhos de produção da Companhia;
(iv) acompanhar e coordenar o bom funcionamento das máquinas da Companhia e a
qualidade e fluxo de suas matérias-primas;
(v) acompanha e avaliar os resultados da produção da Companhia; e
(vi) exercer outras funções determinadas pelo Conselho de Administração e/ou pelo
Diretor Presidente.
Nos termos do Estatuto Social da Companhia, compete ao Diretor de Planejamento:
(i)
dirigir a área de planejamento da Companhia, incluindo elaborando sua proposta de
orçamento anual;
(ii) coordenar os processos de desenvolvimento de produtos;
(iii) coordenar o desenvolvimento estratégico da Companhia mediante análise de
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tendências de mercado e recomendar os posicionamentos a serem adotados pela Companhia;
(iv) avaliar e propor para a Diretoria planos de expansão e a respectiva forma de
implementação; e
(v) exercer outras funções determinadas pelo Conselho de Administração e/ou pelo
Diretor Presidente.
Nos termos do Estatuto Social da Companhia, compete ao Diretor Administrativo
Financeiro:
(i)
dirigir e coordenar a área administrativa-financeira da Companhia, incluindo
elaborando sua proposta de orçamento anual;
(ii)

supervisionar os serviços contábeis e de gestão e controle financeiro da Companhia;

(iii)
coordenar a elaboração e revisar as demonstrações financeiras e o relatório anual da
administração da Companhia;
(iv)
coordenar e dirigir as atividades relativas às operações de natureza financeira da
Companhia, provendo informações financeiras e gerenciais aos demais Diretores e ao
Conselho de Administração;
(v)
responder pelo controle do fluxo de caixa, aplicações financeiras e investimentos,
visando a maximizar o resultado financeiro, dentro dos níveis de risco previamente
estabelecidos pela Companhia;
(vi)
controlar o cumprimento dos compromissos financeiros no que se refere aos
requisitos legais, administrativos, orçamentários, fiscais e contratuais das operações,
interagindo com os órgãos da Companhia e com as partes envolvidas;
(vii) elaborar proposta de destinação do lucro do exercício a ser apresentada ao Conselho
de Administração, bem como sobre a distribuição de dividendos intercalares e intermediários
e juros sobre capital próprio para deliberação do Conselho de Administração; e
(viii) exercer outras funções determinadas pelo Conselho de Administração e/ou pelo
Diretor Presidente.
Nos termos do Estatuto Social da Companhia, compete ao Diretor de Relações com
Investidores:
(i)
representar a Companhia perante os órgãos de controle e demais instituições que
atuam no mercado de valores mobiliários em que os valores mobiliários de emissão da
Companhia forem admitidos à negociação;
(ii) coordenar e orientar o relacionamento e comunicação entre a Companhia e seus
investidores, a CVM, a B3 e demais órgãos de controle que atuem nos mercados de valores
mobiliários nos quais os valores mobiliários da Companhia sejam admitidos à negociação;
(iii) guardar os livros societários e zelar pela regularidade dos seus assentamentos;
(iv) tomar providências para manter atualizado o registro de companhia aberta perante a
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CVM, a B3 e demais órgãos de controle que atuem nos mercados de valores mobiliários nos
quais os valores mobiliários da Companhia sejam admitidos à negociação; e
(v) exercer outras funções determinadas pelo Conselho de Administração e/ou pelo
Diretor
Presidente.
Nos termos do Estatuto Social da Companhia, cabe ao Diretor de Tecnologia:
(i)

identificar as oportunidades de crescimento tecnológico para a Companhia;

(ii) coordenação das atividades da área de tecnologia da Companhia, envolvendo a
elaboração de projetos, implantação, racionalização, redesenho de processos,
desenvolvimento e integração de sistemas;
(iii) coordenação dos processos de adequação dos sistemas de tecnologia da Companhia
às suas necessidades estratégicas, buscando a otimização de processos e aumento da
eficiência operacional; e
(iv) exercer outras funções determinadas pelo Conselho de Administração e/ou pelo
Diretor Presidente.
c) data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se
possui regimento interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua
aprovação pelo conselho fiscal e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na rede
mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
não se aplica
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não instalou o Conselho Fiscal nos últimos
três exercícios sociais.
d) se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e
de cada órgão ou comitê que se reporta ao conselho de administração, informando,
em caso positivo:
i.
a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é
feita somente em relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus
membros
O Conselho de Administração realiza, no mínimo 1 (uma) vez ao ano, a avaliação das
atividades e desempenho (i) do próprio Conselho de Administração e de cada um dos seus
membros, (ii) da Diretoria e de cada um de seus membros e (iii) do Comitê de Auditoria e
de cada um de seus membros.
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Estão sujeitos ao processo de avaliação os membros do Conselho de Administração, da
Diretoria e do Comitê de Auditoria que estiverem na função por, pelo menos, 2 (duas)
reuniões ordinárias desde a última avaliação.
A avaliação deverá abranger as metas estabelecidas e a performance dos membros de cada
órgão, bem como sua aderência às políticas e aos valores da Companhia.
ii.

metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação

A condução do processo de avaliação do Conselho de Administração, da Diretoria e do
Comitê de Auditoria, bem como dos respectivos membros, é de responsabilidade do
Conselho de Administração, sendo possível a utilização de assessoria externa especializada.
Os resultados consolidados das avaliações do Conselho de Administração, da Diretoria e do
Comitê de Auditoria serão divulgados a todos os membros do Conselho. Já os resultados
individuais de cada um dos conselheiros serão disponibilizados à pessoa em questão e ao
Presidente do Conselho. Por sua vez os resultados do Presidente do Conselho de
Administração, dos Diretores e dos membros do Comitê de Auditoria serão disponibilizados
a todos os conselheiros.
Em relação à metodologia adotada, o processo de avaliação consiste nas seguintes etapas: (i)
autoavaliação dos membros do Conselho de Administração, (ii) avaliação, pelo Conselho de
Administração, do próprio Conselho de Administração, da Diretoria e do Comitê de
Auditoria enquanto órgãos colegiados e (iii) avaliação individual, pelo Conselho de
Administração, dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Comitê de
Auditoria.
O processo de avaliação é estruturado levando em consideração as características e
responsabilidades específicas do Conselho de Administração, seu Presidente, da Diretoria e
do Comitê de Auditoria, bem como dos respectivos membros, buscando alcançar um alto
nível de especialização durante a avaliação.
A avaliação dos membros do Conselho de Administração e dos membros do Comitê de
Auditoria deve considerar, dentre outros critérios: (i) assiduidade no exame e no debate das
matérias discutidas; (ii) a contribuição ativa no procedimento decisório; e (iii) o
comprometimento com o exercício das suas funções.
Os membros da Diretoria, por sua vez, são avaliados de acordo com a sua performance
individual e metas corporativas definidas anualmente de acordo com a estratégia da
Companhia.
iii.
como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o
funcionamento deste órgão; e

699

PÁGINA: 205 de 327

Formulário de Referência - 2020 - AERIS ENERGY

Versão : 1

12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa

Os resultados das avaliações, apresentados aos órgãos avaliados e aos responsáveis pela
coordenação da avaliação, devem ser utilizados pela Companhia para identificar os pontos
fortes e os pontos que devem ser melhorados pelo Conselho de Administração, Comitê de
Auditoria, Diretoria e seus respectivos membros.
Uma vez identificados tais pontos, a Companhia pode estabelecer planos de ação para a
melhoria contínua do funcionamento dos órgãos, comitês e membros da administração da
Companhia. Os planos de ação podem tratar, por exemplo, da definição de metas para o ano
subsequente.
Os resultados das avaliações de cada conselheiro, do Presidente do Conselho de
Administração, dos membros da Diretoria e dos membros do Comitê de Auditoria serão
discutidos em sessões de feedback individuais, no intuito de endereçar os pontos
supracitados.
iv.

se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos

O processo de avaliação do Conselho de Administração, da Diretoria e do Comitê de
Auditoria deve ser coordenado pelo Conselho de Administração, sendo facultativa a
contratação de empresa de consultoria para assessorar este processo. Até a data deste
Formulário de Referência, tais serviços de assessoria externa não haviam sido contratados.
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a.

prazos de convocação

A Companhia não adota prática diferenciada quanto aos prazos de convocação de
Assembleias Gerais em relação ao disposto na Lei das S.A.
Deste modo, em conformidade com a Lei das S.A. e a regulamentação da CVM, as
Assembleias Gerais da Companhia deverão ser convocadas, em primeira convocação, com,
no mínimo, 15 (quinze) dias e, em segunda convocação, com, no mínimo, 8 (oito) dias de
antecedência, com exceção da Assembleia Geral Ordinária, cujo edital de convocação é
divulgado juntamente com a proposta da administração, 30 (trinta) dias antes da data da
Assembleia Geral Ordinária.
b. Competências
Conforme disposto no Estatuto Social da Companhia, compete à Assembleia Geral, além
de todas as atribuições e competências previstas em lei:
(i)

reformar o Estatuto Social;

(ii)
eleger ou destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal,
quando for o caso;
(iii)
fixar a remuneração anual global dos administradores e do Conselho Fiscal, quando
instalado;
(iv)
suspender o exercício dos direitos do acionista nas hipóteses previstas na legislação
aplicável;
(v)
deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação
do capital social;
(vi)
deliberar sobre transformação, fusão, incorporação, incorporação de ações e cisão da
Companhia;
(vii) deliberar sobre a dissolução, liquidação e extinção da Companhia;
(viii) eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas;
(ix)
autorizar os administradores a confessar falência e pedir recuperação judicial ou
extrajudicial da Companhia;
(x)
aumento do capital social da Companhia em valor superior ao limite do capital
autorizado estabelecido neste Estatuto;
(xi)
redução do capital social da Companhia;
(xii) deliberar sobre dispensa de realização de oferta pública de aquisição de ações como
requisito para a saída da Companhia do Novo Mercado, observado o disposto no
Regulamento do Novo Mercado.
c. endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à
assembleia geral estarão à disposição dos acionistas para análise
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Os documentos relativos às Assembleias Gerais da Companhia estarão à disposição dos
acionistas nos seguintes endereços:
- Na sede da Companhia, localizada na Rod. CE-155, s/n, km 02 - Complexo
Industrial e Portuário do Pecém, Setor III, CEP 61.680-000 - Caucaia, Ceará – Brasil;
- No Escritório Administrativo da Companhia, localizado na Av. José de Souza
Campos, 1321, 12° andar, Nova Campinas, Campinas - SP, 13025-320; e
- Na página eletrônica da Companhia www.ri.aerisenergy.com.br; na página
eletrônica da CVM http://www.cvm.gov.br/ e na página eletrônica da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão www.b3.com.br.
d. identificação e administração de conflito de interesses
A Companhia não adota um mecanismo específico para identificar conflitos de interesse nas
Assembleias Gerais, uma vez que considera as regras constantes na legislação brasileira
suficientes.
e. solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de
voto
A Companhia não tem regras ou práticas específicas para a solicitação de procurações pela
administração para o exercício do direito de voto. Os requisitos para aceitação de
procurações outorgadas por acionistas estão descritos no item “f” abaixo.
f. formalidades necessárias para aceitação procurações outorgadas por
acionistas, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de
firma, notarização, consularização e tradução juramentada e se o emissor
admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico
Nos termos do art. 126 da Lei das S.A., para participar da Assembleia Geral, os acionistas ou
seus representantes deverão apresentar à Companhia, além do original ou cópia autenticada
do documento de identidade e original ou cópia autenticada dos atos societários que
comprovem a representação legal: (a) comprovante expedido pela instituição financeira
prestadora dos serviços de escrituração das ações da Companhia com, no máximo, 5 (cinco)
dias de antecedência da data da realização da Assembleia Geral; (b) original ou cópia
autenticada do instrumento de outorga de poderes de representação; e (c) relativamente aos
acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a
respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente com, no máximo, 5 (cinco)
dias de antecedência da data da realização da Assembleia Geral.
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O representante do acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia autenticada dos
seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente: (a) contrato ou
estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à
Assembleia Geral como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para
que terceiro represente acionista pessoa jurídica.
No tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia Geral
caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento 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 autenticada do regulamento do fundo, devidamente registrado no
órgão competente.
Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação deverá ter
sido realizada há menos de 1 ano, nos termos do art. 126, § 1º da Lei das S.A. Em
cumprimento ao disposto no art. 654, §1º e §2º do Código Civil, a procuração deverá conter
indicação do lugar onde foi passada, qualificação completa do outorgante e do outorgado,
data e objetivo da outorga com a designação e extensão dos poderes conferidos, contendo o
reconhecimento da firma do outorgante ou com assinatura digital por meio de certificado
digital emitido por autoridades certificadoras vinculadas à ICP-Brasil, como
alternativa ao reconhecimento de firma.
As pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na
Assembleia Geral por procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado
ou instituição financeira, consoante previsto no art. 126, §1º da Lei das S.A. As pessoas
jurídicas acionistas da Companhia poderão ser representadas por procurador constituído em
conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil,
sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia, acionista ou advogado
(Processo CVM RJ2014/3578, julgado em 04.11.2014).
Os documentos dos acionistas expedidos no exterior devem conter reconhecimento das
firmas dos signatários por Tabelião Público, ser apostilados ou, caso o país de emissão do
documento não seja signatário da Convenção de Haia (Convenção da Apostila), legalizados
em Consulado Brasileiro, traduzidos por tradutor juramentado matriculado na Junta
Comercial, e registrados no Registro de Títulos e Documentos.
A Companhia solicita, nos termos do art. 12, Parágrafo Primeiro, do Estatuto, o depósito
prévio dos documentos necessários para participação na Assembleia Geral com, no mínimo,
3 (três) dias úteis de antecedência, aos cuidados do Departamento de Relações com
Investidores. Cópia da documentação poderá ser encaminhada para o e-mail
ri@aerisenergy.com.br.
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Sem prejuízo do disposto acima, nos termos do art. 12, Parágrafo Segundo do Estatuto Social
da Companhia, o acionista que comparecer à Assembleia Geral munido dos documentos
referidos acima, até o momento da abertura dos trabalhos, poderá participar e votar, ainda
que tenha deixado de apresentá-los previamente.
A Companhia não admite a outorga de procurações por meio eletrônico.
g. formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância,
quando enviados diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou
dispensa reconhecimento de firma, notarização e consularização
Os acionistas que optarem por exercer o seu direito de voto a distância deverão apresentar à
Companhia os seguintes documentos:
(i)

boletim de voto a distância, com todos os campos devidamente preenchidos, todas
as páginas rubricadas e a última página assinada pelo acionista ou seu(s)
representante(s) legal(is), com firma reconhecida ou com assinatura digital por meio
de certificado digital emitido por autoridades certificadoras vinculadas à ICPBrasil, como alternativa ao reconhecimento de firma;

(ii)

documentos de representação mencionados no item “f” acima, observadas as
formalidades ali previstas.

Para serem aceitos validamente, os boletins de voto a distância, acompanhados da respectiva
documentação acima indicada, deverão ser recebidos pela Companhia, em plena ordem, até
7 (sete) dias antes da data marcada para realização da Assembleia Geral. Os documentos
deverão ser encaminhados aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores,
em via física, para a sede da Companhia, localizada na Rod. CE-155, s/n, km 02 - Complexo
Industrial e Portuário do Pecém, Setor III, CEP 61.680-000 - Caucaia, Ceará – Brasil.
Adicionalmente, as vias digitalizadas dos documentos, poderão ser enviadas para o
Departamento de Relações com Investidores no seguinte e-mail: ri@aerisenergy.com.br.
Ressalta-se, contudo, que o prazo para as providências referidas na Instrução CVM
nº 481/2009 contarão do recebimento da via física no endereço acima indicado.
h. se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim
de voto a distância ou de participação a distância
A Companhia não disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a
distância ou de participação a distância.
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i. instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de
deliberação, chapas ou candidatos a membros do conselho de administração
e do conselho fiscal no boletim de voto a distância
A Companhia não adota prática diferenciada para inclusão de propostas de deliberação, chapas
ou candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de
voto a distância, aplicando-se o previsto na legislação societária.
Dessa forma, nas Assembleias em que o boletim de voto a distância for disponibilizado, os
acionistas terão a faculdade de solicitar a inclusão no boletim, quando aplicável, de candidatos
ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal da Companhia e propostas de deliberação,
observados os procedimentos previstos na Instrução CVM 481/2009.
As solicitações deverão observar o disposto no artigo 21-G da Instrução CVM 481/2009 e
serem enviadas por correspondência ao endereço da Companhia informado no item “g” acima,
aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores, acompanhadas dos seguintes
documentos, conforme aplicável:
(i)

as informações e documentos previstos nos artigos 8° a 21 da Instrução CVM
481/2009 sobre os candidatos e/ou a proposta de deliberação a ser incluída no
boletim;

(ii)

indicação das vagas a que os candidatos propostos concorrerão, conforme o caso;

(iii)

documentos que comprovem a qualidade de acionista, nos termos dos itens 12.2 “f”
e “g” deste Formulário de Referência;

(iv)

documentos que comprovem a participação acionária requerida para a solicitação;

(v)

no caso de inclusão de proposta, as informações descritas no Anexo 21-M-II-d da
Instrução CVM 481/2009a respeito do acionista que solicitar a inclusão;

(vi)

no caso de inclusão de candidatos:
(a) a qualificação completa do candidato;
(b) no caso de candidatos ao Conselho de Administração: (b.1) declaração de
independência, prevista no artigo 17, I, do Regulamento do Novo Mercado, por
meio do qual o candidato deve atestar seu enquadramento em relação aos critérios
de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado e, quando
aplicável, deve contemplar as justificativas para as situações previstas no artigo 16,
§2º, do Regulamento do Novo Mercado; e (b.2) declaração de desimpedimento,
nos termos do artigo 147 da Lei das S.A. e da Instrução CVM 367, de 2002;
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(c) no caso de candidatos ao Conselho Fiscal, declaração de desimpedimento, nos
termos do artigo 162, §2º, c/c art. 147 da Lei das S.A.
Conforme previsto no art. 21-N da Instrução CVM 481/2009, a Companhia deve comunicar
ao acionista solicitante, em até 3 (três) dias úteis contados do recebimento da solicitação de
inclusão de propostas e/ou candidatos no boletim de voto a distância, por meio de envio de
e-mail ao endereço indicado na referida solicitação, que:
(i)

a solicitação foi atendida, com a inclusão da proposta e/ou candidato no boletim de
voto a distância a ser divulgado pela Companhia; ou

(ii)

identificou-se a necessidade de retificação da solicitação, informando, nesse caso, os
documentos e alterações necessários para referida retificação, que deverá ser
providenciada pelo acionista nos prazos do artigo 21-L, § 1º da Instrução CVM
481/2009.
j. se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de
computadores destinados a receber e compartilhar comentários dos
acionistas sobre as pautas das assembleias

No website de Relações com Investidores da Companhia: www.ri.aerisenergy.com.br, existe
um link, denominado “Fale com o RI”, no qual são disponibilizadas as formas possíveis de
contato e/ou esclarecimentos de dúvidas junto à Diretoria de Relações com Investidores da
Companhia, de maneira que os comentários dos acionistas sobre as pautas de assembleias
podem ser recebidos por meio destes canais.
k. outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do
direito de voto a distância
Conforme disposto no art. 21-W, § 5º, da ICVM 481/2009, serão desconsideradas as
instruções de voto a distância quando os acionistas responsáveis por tais instruções:
(i)
(ii)

comparecerem fisicamente à assembleia geral em questão, solicitando exercer o
voto presencialmente; ou
não forem elegíveis para votar em tal assembleia ou na respectiva deliberação.

As demais informações relevantes foram devidamente descritas acima.
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a. número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número
de reuniões ordinárias e extraordinárias

Durante o primeiro semestre de 2020, o Conselho de Administração realizou 5 reuniões no
total, sendo todas extraordinárias.
Durante o exercício social findo em 2019, o Conselho de Administração realizou 3 reuniões
no total, sendo todas extraordinárias.
Cumpre ressaltar que de acordo com o Estatuto Social vigente em 2019 e no primeiro
semestre de 2020, não havia previsão de realização de reuniões ordinárias do Conselho de
Administração. Uma vez aprovada a reforma do Estatuto Social da Companhia na
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de agosto de 2020, passou a vigorar a regra
de realização de reuniões ordinárias trimestrais do órgão.
b. se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou
vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho

Nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia celebrado em 25 de agosto de 2020,
quando for convocada qualquer Reunião do Conselho de Administração da Companhia para
deliberar sobre qualquer matéria das respectivas competências, os Acionistas deverão reunirse previamente (“Reunião Prévia”) para apreciar, discutir e deliberar sobre o voto a ser
proferido por seus representantes, conforme o caso, na referida reunião do Conselho de
Administração da Companhia.
Da Reunião Prévia será lavrada ata das deliberações à que se vincularão, para todos os efeitos
de direito, os votos dos representantes dos Acionistas na respectiva Reunião do Conselho de
Administração da Companhia. Dessa forma, os representantes ficarão obrigados a exercer
seus votos nas Reuniões do Conselho de Administração da Companhia em bloco, de forma
unânime e estritamente de acordo com a deliberação tomada na Reunião Prévia.
Ademais, caso uma determinada Reunião Prévia não seja instalada por falta de quórum ou
não sejam obtidos os votos necessários para a aprovação de determinada matéria objeto da
Reunião Prévia, os representantes dos Acionistas ficarão obrigados a exercer seus votos na
respectiva Reunião do Conselho de Administração de forma a não aprovar as referidas
matérias.
c. regras

de

identificação

e

administração

de

conflitos

de

interesses

Conforme previsto no Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia
aprovado em 18 de agosto de 2020, retificado em 28 de setembro de 2020, é vedado ao

membro do Conselho de Administração intervir em qualquer operação social em que tiver
interesse conflitante com o da Companhia, bem como ter acesso a informações ou participar
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de reuniões relacionadas a assuntos sobre os quais tenha ou represente interesse conflitante
com a Companhia.
Cumpre ao membro do Conselho de Administração em situação de conflito de interesses
cientificar o restante do órgão do seu impedimento e fazer consignar seu impedimento em
ata de reunião do Conselho de Administração.
Se o próprio conselheiro não se manifestar, qualquer dos presentes à reunião que tenha
conhecimento do fato deve informá-lo ao Presidente do Conselho de Administração.
Assim que o conflito de interesses ou interesse particular for identificado, o conselheiro

deverá se afastar das discussões e deliberações, devendo retirar-se temporariamente da
reunião até o encerramento do assunto. Nesse caso, o conselheiro deverá abster-se de votar
na respectiva matéria e não poderá continuar a ter acesso a informações e participar de
reuniões do Conselho de Administração ou de quaisquer outros órgãos da administração
relacionadas ao assunto até que cesse a situação de conflito de interesse ou interesse
particular.
d.
se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de
administração formalmente aprovada, informando, em caso positivo:
i. órgão responsável pela aprovação da política, data de aprovação e, caso o
emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o
documento pode ser consultado
ii. principais características da política, incluindo regras relativas ao processo de
indicação dos membros do conselho de administração, à composição do órgão
e à seleção de seus membros

A Companhia possui Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração,
Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária (“Política
de Indicação”), aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de
agosto de 2020.
A Política de Indicação está disponível para consulta no site de Relações com Investidores
da Companhia (www.ri.aerisenergy.com.br) e no site da CVM (http://www.cvm.gov.br/).
A Política de Indicação visa determinar as regras, procedimentos, diretrizes e critérios a serem
observados na determinação da composição e no processo de indicação dos membros do
Conselho de Administração, da Diretoria e Comitês da Companhia, pautando-se pelas
melhores práticas de governança corporativa e pelos seguintes principais objetivos da
Companhia.
Os principais objetivos desta Política de Indicação são promover e contribuir para:
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(i)

a formação de grupo de profissionais alinhados à missão, princípios e valores
éticos e corporativos da Companhia;

(ii)

a diversidade e complementaridade de conhecimento, experiências e capacidades
nos órgãos de administração da Companhia; e

(iii)

que as atividades de gestão e administração da Companhia privilegiem o
desempenho técnico e eficiente.

Devem ser indicados para compor o Conselho de Administração profissionais qualificados,
com experiência técnica, profissional e/ou acadêmica, aptos a enfrentar os desafios da
Companhia, com reputação ilibada, cuja conduta e trajetória profissional estejam alinhadas
aos princípios e valores da Companhia, e com compromisso com suas funções e deveres
fiduciários.
Na seleção e indicação dos membros para o Conselho de Administração são considerados e
ponderados os seguintes elementos, sem prejuízo de outros que venham a ser considerados
relevantes em cada caso pelo Conselho de Administração:
(i)

adequação do currículo e qualificação profissional do candidato às atividades e
atribuições inerentes ao respectivo cargo;

(ii)

demais atividades exercidas pelo candidato, especialmente à luz: (a) das
restrições constantes do artigo 147, § 3º, da Lei das S.A.; (b) de eventuais
conflitos de interesse; e (c) da disponibilidade de tempo do candidato para o
adequado e diligente exercício da função a que seria indicado;

(iii)

complementaridade de competências, experiências e características pessoais
com relação aos demais membros, quando se tratar de órgão colegiado;

(iv)

quando aplicável, a assiduidade nas reuniões durante o mandato anterior na
Companhia e seu desempenho no período, conforme processo de avaliação.

Cabe ao próprio Conselho de Administração selecionar os candidatos para compor o órgão,
a serem submetidos à deliberação pela Assembleia Geral.
O Conselho de Administração à Política de Indicação, bem como manifestar-se quanto ao
enquadramento dos candidatos nos critérios de independência previstos no Regulamento do
Novo Mercado.
As indicações de candidatos a cargos no Conselho de Administração serão submetidas à
Assembleia Geral, acompanhadas das informações requeridas conforme normas aplicáveis e
da avaliação e manifestação de independência, ou submetidas a votação do Conselho de
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12.3 - Regras, Políticas E Práticas Relativas ao Conselho de Administração
Administração, nas hipóteses em que a nomeação do conselheiro couber ao próprio órgão,
nos termos da legislação aplicável e conforme Estatuto Social e Regimento Interno do
Conselho de Administração.
A composição do Conselho de Administração deverá ser avaliada no mínimo a cada ano, e
ao menos uma vez durante a vigência de cada mandato, pelo próprio Conselho de
Administração, com o objetivo de examinar a complementaridade, coerência e aderência das
competências dos seus membros.
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12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem
Nos termos do art. 51 do Estatuto Social da Companhia, a Companhia, seus acionistas,
administradores e os membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigamse a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma
de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou
oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e membros do Conselho
Fiscal e, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro
de 1976, conforme alterada, na Lei das S.A., neste Estatuto, nas normas editadas pelo
Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas
demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas
constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do
Contrato de Participação no Novo Mercado.
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Empresário

323.567.238-97

09/03/1984

Engenheiro Aeronáutico

158.783.818-42

Bruno Lolli

313.301.408-00

05/01/1984
Engenheiro

Vitor de Araujo Santos

324.538.388-65

Pertence apenas à Diretoria

Pertence apenas à Diretoria

10/12/1982
Engenheiro

Daniel Henrique da Costa Mello

303.633.878-03

Pertence apenas à Diretoria

Administrador de Empresas

Bruno Vilela Cunha

013.775.636-42

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

16/05/1953
Advogada

Solange Mendes Geraldo Ragazi David

083.510.308-05

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Diretor Comercial

N/A

19 - Outros Diretores

Diretor Industrial
09/02/1981

Não

19 - Outros Diretores

Diretor de Tecnologia

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Diretor de Operações

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Diretor de Planejamento e de
Relações com Investidores

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Diretor Administrativo Financeiro

19 - Outros Diretores

N/A

N/A

15/05/1980
Engenheiro

Cássio Cancela E Penna

044.690.916-50

N/A

N/A

26/03/1977
Economista

Marcio José Marzola

Não

Pertence apenas à Diretoria
10 - Diretor Presidente /
Superintendente

Descrição de outro cargo / função

17/10/1985

Cargo eletivo ocupado

Alexandre Sarnes Negrão

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

01/09/2020

01/09/2020

10/01/2020

10/01/2020

10/01/2020

10/01/2020

20/08/2020

20/08/2020

10/01/2020

10/01/2020

20/08/2020

19/08/2020

10/01/2020

10/01/2020

10/01/2020

10/01/2020

Data de posse

Data da eleição

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal

Formulário de Referência - 2020 - AERIS ENERGY

Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

1 ano

3 anos

3 anos

3 anos

3 anos

3 anos, encerrando-se em
conjunto com o mandato
dos demais diretores.

3 anos

3 anos

0.00%

0

0.00%

4

0.00%

4

0.00%

4

0.00%

4

0.00%

4

0.00%

3

0.00%

2
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Profissão

CPF

Publicitária

271.575.058-78

Advogado

316.600.158-12

Administrador de Empresas e
Economista

296.300.688-85

Publicitário

623.468.908-63

20 - Presidente do Conselho de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Descrição de outro cargo / função

Cargo eletivo ocupado

Orgão administração

13/02/2020

13/02/2020

20/08/2020

20/08/2020

13/02/2020

13/02/2020

20/08/2020

20/08/2020

Data de posse

Data da eleição

Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

1 ano

Sim

1 ano

Sim

1 ano

Sim

1 ano

100.00%

11

100.00%

0

100.00%

0

100.00%

0

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato
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O Sr. Alexandre possui curso superior na FGV-RJ em Tecnologia de Marketing. Possui curso (Executive Course) de Program for Leadership Development – PLD, pela IESE Business School (2013) e Owner
Management Program – OMP, pela UCLA Anderson School of Management (2019).
O Sr. Alexandre atuou como Vice-presidente da Conforto Empreendimentos e Participações S/A (2009-até o presente momento), sociedade controlada pelo controlador da Companhia. Na Companhia atuou como
membro do Conselho de Administração, cargo que ocupou por sete anos (2010 a 2017). Desde 2017 atua como Diretor Presidente na Companhia. Alexandre também ocupa a posição de Board Member na
ABEEólica – Associação Brasileira de Energia Eólica (2018-até o presente momento), e é empresário individual (CNPJ 10.790.347/0001-39).
Além das sociedades indicadas acima, o Sr. Alexandre declara que atualmente não ocupa cargos em outras companhias ou organizações do terceiro setor.
O Sr. Alexandre declara que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão,
nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de sua atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Alexandre declara
que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.

Alexandre Sarnes Negrão - 323.567.238-97

Experiência profissional / Critérios de Independência

N/A

05/05/1953

Alexandre Funari Negrão

Coordenador do Comitê de Auditoria
Estatutário

01/12/1978

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza
Filho

Não

25/06/1983

Luiz Henrique Del Cistia Thonon

N/A

03/05/1978

Gisela Sarnes Negrão Assis

Não

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal

Formulário de Referência - 2020 - AERIS ENERGY

714

Versão : 1

PÁGINA: 220 de 327

O Sr. Daniel é graduado em Engenharia Aeronáutica pela Universidade de São Paulo – USP.
O Sr. Daniel iniciou sua carreira em 2005 na Aeroálcool Tecnologia em Franca –SP. Também atuou como Engenheiro de Desenvolvimento de Processo na Embraer por três anos. Daniel ingressou na Companhia em
2010 como Diretor Industrial, também atuou como Diretor de Novos Negócios de 2014 a 2017, e desde 2017 até o momento Daniel exerce o cargo de Diretor Industrial.
Além das sociedades indicadas acima, o Sr. Daniel declara que atualmente não ocupa cargos em outras companhias ou organizações do terceiro setor.
O Sr. Daniel declara que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão, nem
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de sua atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Daniel declara que não
é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.

Daniel Henrique da Costa Mello - 303.633.878-03

O Sr. Vitor é formado em Engenharia Aeronáutica pela Universidade de São Paulo – USP. Ele também possui MBA pela COOPPEAD/UFRJ e Pós-Graduação pela Stanford University.
O Sr. Vitor iniciou sua carreira em 2005 na Opto Eletrônica, onde atuou até 2007; de 2007 a 2010 trabalhou na Embraer como Engenheiro de Desenvolvimento; e em 2010 ingressou na Companhia como Diretor
Pesquisa e Desenvolvimento. De 2014 a 2017 como Diretor Industrial; de 2017 a 2020 como Diretor de Engenharia e atualmente está atuando como Diretor de Operações.
Além das sociedades indicadas acima, o Sr. Vitor declara que atualmente não ocupa cargos em outras companhias ou organizações do terceiro setor.
O Sr. Vitor declara que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão, nem
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de sua atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Vitor declara que não é
considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.

Vitor de Araujo Santos - 324.538.388-65

O Sr. Cássio é formado em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. Ele também possui Mestrado em Engenharia Aeronáutica no ITA (Instituto Tecnológico de
Aeronáutica) e MBA Executivo na Fundação Dom Cabral.
O Sr. Cassio iniciou sua carreira em 2004 na Cedro Têxtil; de 2005 a 2006 trabalhou na Vallourec & Mannesmann Tubes como Engenheiro de Manutenção; de 2007 a 2010 atuou como Engenheiro de
Desenvolvimento de processos na Embraer; e em 2010 ingressou na Aeris como Diretor de Produção. Desde 2014 exerce o cargo de Diretor de Operações na Companhia.
Além das sociedades indicadas acima, o Sr. Cassio declara que atualmente não ocupa cargos em outras companhias ou organizações do terceiro setor.
O Sr. Cassio declara que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão, nem
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de sua atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Cassio declara que
não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.

Cássio Cancela E Penna - 044.690.916-50

O Sr. Bruno é formado em Engenharia Aeronáutica pela Escola de Engenharia de São Carlos – EESC/USP. Ele também possui especialização em Administração de Empresas com Ênfase em Finanças – FGV
EAESP.
O Sr. Bruno iniciou sua carreira em 2007 como Engenheiro de Vendas na EMBRAER, onde atuou até 2010. Em 2010, ele ingressou na Companhia, onde atuou de 2010 a 2014 na Diretoria Administrativa e
Financeira; de 2014 a 2017 na Diretoria Planejamento e Gestão; de 2017 a 2020 na Diretoria de Suprimentos e Gestão Integrada e em 2020 como Diretor de Planejamento e agora acumulando a Diretoria de
Relações com Investidores. É, ainda, quotista e administrador de Bruno Lolli Eireli, (CNPJ 29.909.770/0001-33).
Além das sociedades indicadas acima, o Sr. Bruno declara que atualmente não ocupa cargos em outras companhias ou organizações do terceiro setor.
O Sr. Bruno declara que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão, nem
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de sua atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Bruno declara que não
é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.

Bruno Lolli - 313.301.408-00

O Sr. Marcio é formado em Ciências Econômicas pela Universidade de Marília/SP. Ele também possuí MBA internacional em Gestão Empresarial pela FGV/RJ e MBA em Controladoria e Finanças pelo Centro
Universitário Eurípides de Marília; Pós-Graduação em Consultoria de Gestão pela PUC/SP; University Extension pela University of California/USA e Mestrado em Economia pela Universidade Federal do Ceará/UFC.
O Sr. Marcio iniciou sua carreira como Gerente Comercial na Gevise Industria de Estofados em 1995. De 1997 a 1998 atuou como Estatístico na Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado de São
Paulo; de 1999 a 2001 foi Gerente Geral na Index Industrial de artefatos Plásticos; de 2002 a 2006 atuou como Diretor Administrativo Financeiro no Hospital Europa; de 2007 a 2010 foi Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores e Membro do Conselho da Joint Venture DanVigor – Vigor S.A.; em 2011 atuou como Diretor Administrativo na Lácteos Brasil S.A.; de 2012 a 2013 foi Diretor Financeiro na Rio Bravo.
Marcio ingressou na Companhia em 2014 e desde então está atuando como Diretor Administrativo Financeiro. É, ainda, empresário individual (CNPJ 31.802.361/0001-85).
Além das sociedades indicadas acima, o Sr. Marcio declara que atualmente não ocupa cargos em outras companhias ou organizações do terceiro setor.
O Sr. Marcio declara que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão, nem
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de sua atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Marcio declara que
não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.

Marcio José Marzola - 158.783.818-42
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O Sr. Luiz Henrique é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUCCAMP em 2005. Ele também possui pós graduação (MBA em Gestão Empresarial) pela FGV em 2008.
O Sr. Luiz Henrique iniciou sua carreira em 2006, na Medley S/A Indústria Farmacêutica, como advogado integrante do departamento jurídico da Medley. Em 2009, após a alienação de 100% da participação
acionária da Medley pelo seu então controlador, Luiz Henrique assumiu a diretoria jurídica da Conforto Empreendimentos e Participações S/A, onde atua até hoje, tendo desde 2018 sido eleito como membro do
Conselho de Administração da Companhia. Membro do Conselho de Energia Eólica Onshore e Offshore da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos – ABIMAQ desde 2020 e inscrito nos
quadros da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/SP sob n° 250.777. Quotista e administrador das seguintes sociedades: Thonon e Thonon Sociedade de Advogados, CNPJ 22.253.332/0001-10; Briathos
Empreendimentos e Participações Ltda., CNPJ 17.681.609/0001-76.
Além das sociedades indicadas acima, o Sr. Luiz declara que atualmente não ocupa cargos em outras companhias ou organizações do terceiro setor.
O Sr. Luiz declara que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão, nem
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de sua atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Luiz declara que não é
considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.

Luiz Henrique Del Cistia Thonon - 316.600.158-12

A Sra. Gisela é graduada em Publicidade e Propaganda pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUCCAMP, em 2000; pós graduada em Gestão de Projetos pela Fundação Don Cabral em 2006.
A Sra. Gisela iniciou sua carreira em 2003, na Medley S/A Indústria Farmacêutica, como analista de marketing, tendo ainda ocupado as posições de gerente de marketing esportivo e, posteriormente, gerente de
branding, até 2008. De 2010 a 2013 foi proprietária e administradora de lojas de franquia de varejo de moda (Osklen), tendo em 2014 fundado a Lapima Eyewear, onde ocupa até então a posição de diretora
comercial, tendo sido responsável pela expansão da marca nos mercados brasileiro, norte americano e europeu.
A Sra. Gisela declara que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão, nem
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de sua atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Alexandre declara que
não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.

Gisela Sarnes Negrão Assis - 271.575.058-78

A Sra. Solange é graduada em Direito pelo Centro Universitário FMU (SP) e em História pela Faculdade de História da USP, com Licenciatura Plena em História pela Faculdade de Educação da USP; pós graduada
em Direito Empresarial pela PUC-SP, com MBA Energia pela USP; doutora e mestre em Ciências – Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da USP.
Até 2002 a Sra. Solange atuou como advogada no escritório Wald Advogados e Azevedo Sodré Advogados; foi gerente executiva da CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) de 2002 a 2014;
membro do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE, pela CCEE, de 2014 a 2020; Vice Presidente do Conselho de Administração da CCEE de 2015 a 2020; conselheira da CCEE de 2014 a 2020;
membro da Comissão de Direito da Energia da OAB/SP e membro do Conselho de Administração do Cigre Brasil desde 2019.
Critérios previstos no Regulamento do Novo Mercado.
A Sra. Solange declara que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão,
nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de sua atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, a Sra. Solange declara
que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.

Solange Mendes Geraldo Ragazi David - 083.510.308-05

O Sr. Bruno é formado em Administração de Empresas pela IBMEC/BH. Ele também possui MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral.
O Sr. Bruno iniciou sua carreira em 2005 como Consultor do INDG atuando em várias empresas: Gerdau Ameristeel nos Estados Unidos em 2005; Magnesita e a coligada RASA na Argentina em 2006, InBev na
Europa ocidental (Leuven, Bélgica) em 2006 e 2007; e em 2007 na ALESAT Combustível, Suzano Petroquímica e SATIPEL. Em 2018 foi sócio Executivo da Vilela Cunha Consultoria LTDA atendendo a Medley e
PRODAP. Nesse mesmo ano iniciou como Gerente de Controladoria na Medley e em 2009 passou a exercer o cargo de Diretor de Planejamento e Efetividade de Negócio. Em 2010 ingressou na Companhia como
Diretor de Planejamento e Efetividade do Negócio; de 2014 a 2017 atuou como Diretor Presidente e em 2017 até o atual momento exerce o cargo de Diretor Comercial. É quotista e administrador de BV Consultoria
Empresarial Eireli, CNPJ 35.609.265/0001-76.
Além das sociedades indicadas acima, o Sr. Bruno declara que atualmente não ocupa cargos em outras companhias ou organizações do terceiro setor.
O Sr. Bruno declara que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão, nem
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de sua atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Bruno declara que não
é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.

Bruno Vilela Cunha - 013.775.636-42
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N/A

Gisela Sarnes Negrão Assis - 271.575.058-78

N/A

Solange Mendes Geraldo Ragazi David - 083.510.308-05

N/A

Bruno Vilela Cunha - 013.775.636-42

N/A

Daniel Henrique da Costa Mello - 303.633.878-03

N/A

Vitor de Araujo Santos - 324.538.388-65

N/A

Cássio Cancela E Penna - 044.690.916-50

N/A

Bruno Lolli - 313.301.408-00

N/A

Marcio José Marzola - 158.783.818-42

N/A

Alexandre Sarnes Negrão - 323.567.238-97

Tipo de Condenação

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Descrição da Condenação
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O Sr. Alexandre é graduado em Publicidade e Propaganda pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUCCAMP, em 1976.
O Sr. Alexandre atuou até 1998 como Presidente da Diretoria Executiva da Medley S/A Indústria Farmacêutica, da qual era acionista controlador. Em 1998 deixou a diretoria estatutária e assumiu a presidência do
Conselho Consultivo da Medley, até 2009, quando vendeu 100% da participação acionária para a multinacional francesa Sanofi-Aventis. Em 2010 fundou a Companhia e desde então atua como seu Presidente do
Conselho de Administração. Adicionalmente, é sócio e administrador das seguintes sociedades, todas de participação: Lotpar IV Participações Ltda., CNPJ 10.645.021/0001-18; Diffusion Publicidade e Propaganda
Ltda., CNPJ 04.810.788/0001-52; IBN Participações Eireli, CNPJ 20.182.819/0001-24; Conforto Empreendimentos e Participações S/A, CNPJ 05.366.087/0001-39.
Além das sociedades indicadas acima, o Sr. Alexandre declara que atualmente não ocupa cargos em outras companhias ou organizações do terceiro setor.
O Sr. Alexandre declara que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão,
nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de sua atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Alexandre declara
que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.

Alexandre Funari Negrão - 623.468.908-63

O Sr. Edison Ticle é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e em Economia pela Universidade de São Paulo (USP). Ele também possui mestrado em Economia pela FGV e
MBA em Economia de Negócios pela USP.
O Sr. Edison iniciou sua carreira em 1999, no BTG Pactual. Ele também trabalhou como Portfólio Manager Sênior na Constellation Asset Management e na Black River Gestão de Investimentos (pertencente à
Cargill). Em 2007, ele ingressou no Banco Safra, onde exerceu o cargo de Tesoureiro Chefe e Head da área de Trading Proprietário. Em fevereiro de 2009, Edison Ticle ingressou na Minerva, e, desde abril de 2010,
exerce o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. Desde 2020, é membro independente do conselho de Administração do Grupo Soma S/A, e da Aeris S/A, coordenando, em ambas, o Comitê de
Auditoria e Riscos.
Além das sociedades indicadas acima, o Sr. Edison declara que atualmente não ocupa cargos em outras companhias ou organizações do terceiro setor.
Critérios previstos no Regulamento do Novo Mercado.
O Sr. Edison declara que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão, nem
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de sua atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Edison declara que
não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.
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N/A

Alexandre Funari Negrão - 623.468.908-63

N/A

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho - 296.300.688-85

N/A

Luiz Henrique Del Cistia Thonon - 316.600.158-12
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Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria

Outros

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

Contador

Comitê de Auditoria
Estatutário aderente à
Instrução CVM nº 308/99

Economista e contador

Comitê de Auditoria
Estatutário aderente à
Instrução CVM nº 308/99

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Administrador de Empresas Coordenador do Comitê de
e Economista
Auditoria Estatutário

Comitê de Auditoria
Estatutário aderente à
Instrução CVM nº 308/99

Profissão

Tipo de Auditoria

28/09/2020

01/06/1983

20/08/2020

15/07/1976

20/08/2020

01/12/1978

Data eleição

Data de
nascimento

0

28/09/2020

0

20/08/2020

0

20/08/2020

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

0.00%

1 ano

0.00%

1 ano

0.00%

1 ano

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Eduardo Luiz Rota - 165.966.778-00

Versão : 1

PÁGINA: 224 de 327

O Sr. Edison Ticle é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e em Economia pela Universidade de São Paulo (USP). Ele também possui mestrado em Economia pela FGV e
MBA em Economia de Negócios pela USP. O Sr. Edison iniciou sua carreira em 1999, no BTG Pactual. Ele também trabalhou como Portfólio Manager Sênior na Constellation Asset Management e na Black River
Gestão de Investimentos (pertencente à Cargill). Em 2007, ele ingressou no Banco Safra, onde exerceu o cargo de Tesoureiro Chefe e Head da área de Trading Proprietário. Em fevereiro de 2009, Edison Ticle
ingressou na Minerva, e, desde abril de 2010, exerce o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. Desde 2020, é membro independente do conselho de Administração do Grupo Soma S/A, e da
Aeris S/A, coordenando, em ambas, o Comitê de Auditoria e Riscos.
Além das sociedades indicadas acima, o Sr. Edison declara que atualmente não ocupa cargos em outras companhias ou organizações do terceiro setor. O Sr. Edison declara que, nos últimos 5 (cinco) anos, não
sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão, nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de sua atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Edison declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente,
nos termos da regulamentação aplicável.

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho - 296.300.688-85

Experiência profissional / Critérios de Independência

Não

321.350.968-06

Fabrício La Gamba

N/A

165.966.778-00

Eduardo Luiz Rota

Membro Independente do Conselho de Administração

296.300.688-85

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza
Filho

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição Dos Comitês
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N/A

Fabrício La Gamba - 321.350.968-06

N/A

Eduardo Luiz Rota - 165.966.778-00

N/A

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho - 296.300.688-85

Tipo de Condenação

N/A

N/A

N/A

Descrição da Condenação

PÁGINA: 225 de 327

Formado em ciências contábeis pela FEARP-USP (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo). Participação em diversos treinamentos sobre práticas
contábeis adotadas no Brasil e normas brasileiras e internacionais de auditoria contábil.
Experiência profissional (últimos 5 anos): O Sr. Fabrício é Sócio-Diretor responsável pela área de Corporate Finance na da VACC–Verdus|Auditoria|Consultoria|Contabilidade desde outubro de 2013. Foi Membro
independente do Conselho de Família–Solfarma Comércio de Produtos Farmacêuticos S.A. e JMoreira Comercial de Alimentos Ltda.
Atuou como Gerente de Auditoria na KPMG e BDO Trevisan de junho de 2006 (trainee) até setembro de 2013 (gerente). Na KPMG foi Gerente responsável pelos trabalhos de auditoria em companhias abertas, bem
como pelo atendimento ao Conselho Fiscal e em algumas reuniões de Conselho de Administração destas Companhias: (i) CMAA Companhia Mineira de Açúcar e Álcool Participações S.A.; (ii) Transbrasiliana
Concessionária de Rodovia S.A.; (iii) Viarondon Concessionária de Rodovia S.A.; e (iv) Iguá SaneamentoS.A.
Foi Gerente responsável pelos trabalhos de auditoria em companhias abertas, bem como pelo atendimento ao Conselho Fiscal destas Companhias: (i) JBSS/A; e (ii) Marfrig Global FoodsS.A.
Possui Registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI) desde agosto de 2011 e registro no Conselho Regional de Contabilidade do estado de São Paulo (CRCSP) desde 2010.
O Sr. Fabrício declara que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão,
nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de sua atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Fabrício declara
que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.

Fabrício La Gamba - 321.350.968-06

O Sr. Eduardo é formado em ciências econômicas e ciências contábeis e possui cursos de especialização em finanças, gestão estratégica e governança coporativa pela FGV.
O Sr. Eduardo é responsável pela prática de Consultoria Empresarial na VACC–Verdus|Auditoria|Consultoria|Contabilidade desde 2013. Foi Diretor de Controladoria na Minerva S.A. de janeiro de 2011 a junho de
2013. Na Minerva S.A., atuou, ainda como (i) Diretor responsável pelo atendimento ao Conselho Fiscal (CF), bem como pela condução de todas as reuniões do referido Conselho; e (ii) Diretor responsável pelas
informações gerencias eestratégicas utilizadas nas reuniões de Conselho de Administração (CA) , com participação eventual nas reuniões do referido Conselho.
Foi, ainda, Sócio-Diretor de Auditoria na BDO Trevisan, carreira iniciada em junho de 2.000 (trainee) à janeiro de 2011 (Sócio-Diretor–por 2 anos). Lá foi Sócio-Diretor, Gerente sênior responsável pelos trabalhos de
auditoria em empresas de Capital Aberto, bem como pelo atendimento ao Conselho Fiscal destas Companhias: (i) JBSS/A; (ii)Paranapanema S/A; (iii)Eluma S/A; e (iv)Companhia Brasileira de Cartuchos(CBC).
Além das sociedades indicadas acima, o Sr. Eduardo declara que atualmente não ocupa cargos em outras companhias ou organizações do terceiro setor.
Critérios previstos no Regulamento do Novo Mercado.
O Sr. Eduardo declara que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu qualquer condenação criminal, qualquer condenação em processo administrativo da CVM e/ou qualquer outra pena aplicada pelo referido órgão,
nem qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspendido ou inabilitado a prática de sua atividade profissional ou comercial. Adicionalmente, o Sr. Eduardo declara
que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.
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Observação

Controladora

Vera Sarnes Negrão

Pessoa relacionada

Diretor Presidente

Alexandre Sarnes Negrão

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Presidente do Conselho de Administração e Controlador

Alexandre Funari Negrão

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração

Gisela Sarnes Negrão Assis

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Presidente do Conselho de Administração e Controlador

Alexandre Funari Negrão

Pessoa relacionada

Diretor Presidente

Alexandre Sarnes Negrão

Administrador do emissor ou controlada

Cargo

Nome

046.744.348-31 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos
para Geração de Energia S.A.

323.567.238-97 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos
para Geração de Energia S.A.

623.468.908-63 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos
para Geração de Energia S.A.

271.575.058-78 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos
para Geração de Energia S.A.

623.468.908-63 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos
para Geração de Energia S.A.

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

12.528.708/0001-07

PÁGINA: 226 de 327

12.528.708/0001-07 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

12.528.708/0001-07

12.528.708/0001-07 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

12.528.708/0001-07

12.528.708/0001-07 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

323.567.238-97 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos
para Geração de Energia S.A.

CPF

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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Controladora

Fernanda Sarnes Negrão

Pessoa relacionada

Diretor Presidente

Alexandre Sarnes Negrão

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Membro do Conselho de Administração

Gisela Sarnes Negrão Assis

Pessoa relacionada

Diretor Presidente

Alexandre Sarnes Negrão

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Controladora

Vera Sarnes Negrão

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração

Gisela Sarnes Negrão Assis

Administrador do emissor ou controlada

Cargo

Nome

289.699.648-60 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos
para Geração de Energia S.A.

323.567.238-97 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos
para Geração de Energia S.A.

271.575.058-78 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos
para Geração de Energia S.A.

323.567.238-97 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos
para Geração de Energia S.A.

046.744.348-31 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos
para Geração de Energia S.A.

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

12.528.708/0001-07

PÁGINA: 227 de 327

12.528.708/0001-07 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

12.528.708/0001-07

12.528.708/0001-07 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

12.528.708/0001-07

12.528.708/0001-07 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

271.575.058-78 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos
para Geração de Energia S.A.

CPF

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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Vera Sarnes Negrão

Pessoa relacionada

Presidente do Conselho de Administração e Controlador

Alexandre Funari Negrão

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Controladora

Fernanda Sarnes Negrão

Pessoa relacionada

Presidente do Conselho de Administração e Controlador

Alexandre Funari Negrão

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Controladora

Fernanda Sarnes Negrão

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração

Gisela Sarnes Negrão Assis

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Cargo

Nome

046.744.348-31 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos
para Geração de Energia S.A.

623.468.908-63 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos
para Geração de Energia S.A.

289.699.648-60 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos
para Geração de Energia S.A.

623.468.908-63 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos
para Geração de Energia S.A.

289.699.648-60 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos
para Geração de Energia S.A.

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

12.528.708/0001-07

PÁGINA: 228 de 327

12.528.708/0001-07 Marido ou Esposa (1º grau por afinidade)

12.528.708/0001-07

12.528.708/0001-07 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

12.528.708/0001-07

12.528.708/0001-07 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

271.575.058-78 Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos
para Geração de Energia S.A.

CPF

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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Observação

Controladora

Cargo

Nome

CPF

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

Versão : 1

PÁGINA: 229 de 327

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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623.468.908-63

316.600.158-12

CPF/CNPJ

Prestação de serviço

Controlada Direta

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Versão : 1

PÁGINA: 230 de 327

Luiz Henrique, através da sociedade Thonon e Thonon Sociedade de Advogados presta serviços de consultoria jurídica à Conforto Empreendimentos e Participações S/A, holding patrimonial
controlada por Alexandre Funari Negrão.

Observação

Controlador do Emissor

Alexandre Funari Negrão

Pessoa Relacionada

Membro do Conselho de Administração

Luiz Henrique Del Cistia Thonon

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2019

Cargo/Função

Identificação

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
A Companhia possui programa de gerenciamento com o objetivo de delimitar os riscos,
buscando no mercado coberturas compatíveis com o seu porte e suas operações, através da
contratação de seguros. As coberturas foram contratadas por montantes considerados
suficientes pela Administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da
sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de
seguros.
Dessa forma, a Companhia contrata seguro de responsabilidade civil (D&O insurance) para
membros da Diretoria Estatutária e Conselho de Administração, assim como para membros
de comitês técnicos e consultivos e administradores de suas controladas.
O valor do prêmio líquido da apólice de D&O atualmente vigente é de R$ 35.293,57 (trinta
e cinco mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos).
O seguro cobre segurados que eventualmente venham a ser responsabilizados por danos
causados a terceiros em consequência de atos praticados no exercício das funções para as
quais tenham sido nomeados, eleitos e/ou contratados, com o pagamento ou reembolso das
perdas indenizáveis, a título de reparação, por sentença judicial transitada em julgado, ou em
decorrência de juízo arbitral, ou por acordo com os terceiros prejudicados, observados os
termos da respectiva apólice de seguros. A cobertura da apólice vigente é de até R$
30.000.000,00 (trinta milhões de reais).
A Companhia considera que a sua contratação de D&O está em linha com padrões de
mercado, bem como leva em conta os riscos que a Companhia e seus administradores podem
estar sujeitos.
Adicionalmente, a Companhia tem contratado seguro de responsabilidade civil para
cobertura empresarial geral, por atividades operacionais da Companhia. O seguro cobre
segurados que eventualmente venham a ser responsabilizados em decorrência do exercício
regular das atividades operacionais da Companhia, como danos morais, materiais e
responsabilidade civil. Sua garantia máxima é de R$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco
milhões de reais) e seu prêmio líquido total é de R$ 330.597,88 (trezentos e trinta mil,
quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos).
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12.12 - Outras informações relevantes
Segue tabela com informações a respeito das assembleias gerais da Companhia realizadas nos
três últimos exercícios sociais.
Tipo

Data

AGE
AGE
AGE
AGE
AGE
AGE
AGE
AGE
AGOE
AGE
AGOE
AGE
AGOE
AGE
AGOE
AGE

29/09/2020
18/09/2020
14/09/2020
01/09/2020
25/08/2020
20/08/2020
30/06/2020
26/05/2020
13/02/2020
18/06/2019
02/03/2019
21/08/2018
05/03/2018
23/10/2017
22/02/2017
03/01/2017

Instalação em 1ª
convocação
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Quórum da 1ª
convocação
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Comitês de Assessoramento:
A Companhia destaca que até a data de apresentação deste Formulário de Referência possui
apenas o Comitê de Auditoria instalado que se reporta ao Conselho de Administração, cujas
competências estão descritas no item 12.1 deste Formulário de Referência.
Processos de Avaliação
A Companhia destaca que os processos de avaliação dos membros da administração estão
descritos no item 12.1 (d) deste Formulário de Referência.
Governança Corporativa (Reuniões da Administração):
As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas pelo Presidente do Conselho
de Administração ou por qualquer membro do Conselho de Administração com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data da reunião, mediante envio de carta com aviso
de recebimento, determinando o local, data, horário e a ordem do dia, acompanhada de todos
os documentos relacionados às deliberações a serem tomadas.
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
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 Companhia possui uma Política de Remuneração (“Política”), aprovada pelo Conselho de
Administração em reunião realizada em 18 de agosto de 2020, que busca estabelecer a
estratégia geral de remuneração, compreendendo, de forma ampla, qualquer valor, de
natureza salarial ou não, previsto nesse documento, e atribuído aos membros da diretoria
estatutária e não estatutária, do Conselho de Administração, dos Comitês de Assessoramento
ao Conselho de Administração (“Comitês”) e do Conselho Fiscal da Companhia.
Nos termos da Política, a estratégia geral de remuneração da Companhia deve considerar
parâmetros de mercado, funções e responsabilidades de cada profissional e os seguintes
principais objetivos:
(i)

buscar profissionais que detenham qualificação, competência e perfil que
atendam às características e necessidades dos negócios da Companhia;

(ii)

motivar os profissionais da Companhia ao fornecer remuneração compatível
com a praticada pelo mercado;

(iii)

alinhar os interesses dos profissionais da Companhia aos objetivos
estratégicos da Companhia, com foco na retenção de profissionais e na
criação de valor a longo prazo;

(iv)

promover práticas de remuneração atraentes e meritocráticas, de acordo com
o desempenho dos profissionais e o alcance de metas individuais e da
Companhia; e

(v)

incentivar a consecução dos objetivos sociais da Companhia.

A Política teve como base as principais competências e atribuições referentes ao processo de
definição e aprovação da remuneração, em linha com a Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), o Estatuto Social da Companhia e seus demais
documentos internos. Ainda, define os principais parâmetros e critérios que devem nortear
a estrutura e a composição da remuneração e dos incentivos dos profissionais da Companhia.
A Política encontra-se disponível para consulta no site da Companhia
(www.ri.aerisenergy.com.br) e em sua página eletrônica no Módulo IPE do Sistema
Empresas.NET, no site da CVM (www.cvm.gov.br).
b.

composição da remuneração, indicando:
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i.
descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um
deles:
Os principais elementos que compõem a remuneração do Conselho de Administração da
Diretoria, dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal são abaixo indicados:
Conselho de Administração: A remuneração dos membros do Conselho de Administração
da Companhia é fixa mensal, sendo que os membros do Conselho de Administração não
farão jus ao recebimento de remuneração variável pelo exercício do cargo.
(a) Remuneração fixa: A remuneração fixa dos membros do Conselho de Administração
da Companhia é composta de 12 (doze) parcelas ao ano, sem qualquer vinculação à
participação dos membros em reuniões do órgão, pagas mensalmente a título de pro labore.
O valor da remuneração fixa mensal de cada membro do Conselho de Administração pode
variar de acordo com suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas tarefas, suas
competências e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado.
(b) Remuneração variável: Nos termos do Plano aprovado em Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 20 de agosto de 2020, conforme definido no item 13.4 abaixo,
os membros do Conselho de Administração poderão fazer jus ao recebimento de incentivos
baseados em ações, desde que sejam considerados elegíveis e indicados como beneficiários
no âmbito de planos de remuneração baseada em ações.
(c) Benefícios: Os membros do Conselho de Administração farão jus ao recebimento de
seguro de vida, a título de benefício pelo exercício do cargo.
Diretoria Estatutária: A remuneração dos diretores estatutários da Companhia é composta
da seguinte forma: (i) remuneração fixa mensal, a título de pro labore; (ii) remuneração variável
e (iii) benefícios. Os diretores estatutários da Companhia fazem jus, ainda, a reembolso pelas
despesas de estadia e locomoção necessárias ao desempenho de suas funções.
(a) Remuneração fixa: A remuneração fixa dos diretores estatutários é composta por 12
(doze) parcelas ao ano. O valor da remuneração fixa mensal de cada diretor estatutário pode
variar de acordo com suas funções, o tempo dedicado às suas atividades, suas competências
e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado.
(b) Remuneração variável: Os diretores estatutários da Companhia fazem jus ao
recebimento de remuneração variável por meio do pagamento de bônus e podem ser
elegíveis ao recebimento de remuneração baseada em ações, bem como incentivos
extraordinários.
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(b.1)
Bônus: O pagamento de bônus tem como objetivo recompensar os diretores
estatutários pelo cumprimento de metas individuais e metas da Companhia,
estabelecidas com base em critérios de meritocracia e/ou indicadores
previamente determinados pelo Conselho de Administração.;
(b.2)
Remuneração Baseada em Ações. Os diretores estatutários da Companhia
podem fazer jus ao recebimento de incentivos baseados em ações, desde que
sejam considerados elegíveis e indicados como beneficiários no âmbito de
planos de remuneração baseada em ações;
(b.3)
Incentivos Extraordinários. O Conselho de Administração poderá aprovar
incentivos extraordinários aos diretores estatutários pelo desempenho
extraordinário das atividades exercidas.
(c) Benefícios: os Diretores Estatutários farão jus ao recebimento dos seguintes benefícios
pelo exercício do cargo: assistência médica, vale-refeição, plano dental, seguro de vida,
smartphone, carro e cartão combustível.
Diretoria Não Estatutária: A remuneração dos diretores não estatutários da Companhia é
composta da seguinte forma: (i) remuneração fixa mensal, a título de salário; (ii) remuneração
variável e (iii) benefícios. Os diretores não estatutários da Companhia fazem jus, ainda, a
reembolso pelas despesas de estadia e locomoção necessárias ao desempenho de suas
funções.
(a) Remuneração fixa: A remuneração fixa dos diretores não estatutários é composta por
12 (doze) salários ao ano, 13º (décimo terceiro) salário e acréscimo de 1/3 (um terço) do
valor do salário mensal relativo às férias do período, em conformidade com a Consolidação
das Leis do Trabalho (“CLT”).
(b) Remuneração variável: Os diretores não estatutários da Companhia fazem jus ao
recebimento de remuneração variável por meio do pagamento de bônus e participação nos
lucros e resultados e podem ser elegíveis ao recebimento de remuneração baseada em ações,
bem como de incentivos extraordinários.
(b.1)

Bônus: O pagamento de bônus tem como objetivo recompensar os diretores
não estatutários pelo cumprimento de metas individuais e metas da
Companhia, estabelecidas com base em critérios de meritocracia e/ou
indicadores previamente determinados pelo Conselho de Administração;

(b.2)

Programa de Participação nos Lucros e Resultados. O programa de
participação nos lucros e resultados (“PLR”) consiste no pagamento aos
diretores não estatutários de participação nos lucros e resultados da
Companhia, de acordo com os programas estabelecidos pelo Conselho de
Administração e aprovados nos termos da legislação aplicável;
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(b.3)
Remuneração Baseada em Ações. Os diretores não estatutários da
Companhia podem fazer jus ao recebimento de incentivos baseados em
ações, desde que sejam considerados elegíveis e indicados como beneficiários
no âmbito de planos de remuneração baseada em ações;
(b.4)

Incentivos Extraordinários. O Conselho de Administração poderá aprovar
remuneração e/ou incentivos extraordinários aos diretores não estatutários
pelo desempenho extraordinário das atividades exercidas.

(c) Benefícios: os Diretores Estatutários farão jus ao recebimento dos seguintes benefícios
pelo exercício do cargo: assistência médica, vale-refeição, plano dental, seguro de vida,
smartphone, carro e cartão combustível.
Conselho Fiscal: quando o Conselho Fiscal estiver instalado, os seus membros fazem jus a
remuneração fixa composta por 12 (doze) parcelas anuais, em conformidade com o art. 162,
§3º, da Lei das S.A., equivalente a, no mínimo, 10% (dez por cento) da remuneração média
mensal que for atribuída a cada Diretor Estatutário, não computados benefícios, verbas de
representação e participação nos lucros. A remuneração fixa visa a oferecer compensação
direta aos membros do Conselho Fiscal pelos serviços prestados e reconhecer e refletir a
demanda de tempo, responsabilidades e complexidade inerente ao cargo. Os membros do
Conselho Fiscal não fazem jus ao recebimento de benefícios, nem remuneração variável pelo
exercício do cargo.
Comitês: A remuneração dos membros dos Comitês da Companhia é fixa mensal, sendo
que os membros dos Comitês não farão jus ao recebimento de remuneração variável pelo
exercício do cargo. Os membros dos Comitês fazem jus, ainda, a reembolso pelas despesas
de estadia e locomoção necessárias ao desempenho de suas funções.
ii.

em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada
elemento na remuneração total

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019
Órgão / Elemento Conselho
da remuneração
Administração
Salário
Labore

ou

de Diretoria
Estatutária

Pró- N/A

Conselho Fiscal

29,93%

N/A

Outros (INSS)

N/A

4,63%

N/A

Benefícios

N/A

4,62%

N/A
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Bônus (remuneração N/A
60,82%
N/A
variável)
Total

N/A

100%

N/A

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018
Órgão / Elemento Conselho
da remuneração
Administração
Salário
Labore

ou

de Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Pró- N/A

58,72%

N/A

Outros (INSS)

N/A

11,74%

N/A

Benefícios

N/A

14,06%

N/A

Bônus (remuneração N/A
variável)

15,48%

N/A

Total

100%

N/A

N/A

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017
Órgão / Elemento Conselho
da remuneração
Administração
Salário
Labore

ou

de Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Pró- N/A

61,81%

N/A

Outros (INSS)

N/A

12,36%

N/A

Benefícios

N/A

13,94%

N/A

Bônus (remuneração N/A
variável)

11,89%

N/A

Total

100%

N/A

N/A

iii.

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

A revisão da remuneração fixa dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria
Estatutária e da Diretoria Não Estatutária é definida anualmente, com base em pesquisas de
mercado.
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A remuneração variável da Diretoria Estatutária e da Diretoria Não Estatutária, por sua vez,
está atrelada ao atingimento de metas definidas anualmente pelo Conselho de Administração.
iv.

razões que justificam a composição da remuneração

Os administradores da Companhia são remunerados de acordo com as responsabilidades
dos respectivos cargos, objetivando a manter o nível de competitividade da Companhia
perante as práticas de mercado em empresas do mesmo porte, atraindo e retendo executivos
e profissionais.
Adicionalmente, a estratégia de remuneração, de forma geral, procura atrelar a remuneração
aos objetivos estratégicos de curto, médio e longo prazo da Companhia, especialmente no
tocante à remuneração variável a que podem ser elegíveis os membros da Diretoria
Estatutária e da Diretoria Não Estatutária.
v.

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

Todos os membros do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária, da Diretoria
Não Estatutária e dos Comitês são atualmente remunerados pela Companhia. Até agosto de
2020, no entanto, os membros do Conselho de Administração da Companhia não faziam jus
à remuneração.
c.
principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração
A remuneração fixa e os benefícios devidos aos membros da administração, como acima
indicado, não estão diretamente atrelados a indicadores de desempenho.
Especificamente sobre a remuneração variável da Diretoria Estatutária e da Diretoria Não
Estatutária, a atribuição de incentivos extraordinários e bônus pode ser definida com base
em indicadores de desempenho a ser determinados pelo Conselho de Administração.
Conforme definido pelo órgão, assim, a remuneração variável poderá ser atrelada a metas
globais da Companhia, metas departamentais ou metas individuais definidas para o
executivo, considerando, dentre outros indicadores de desempenho, o EBITDA da
Companhia, assim como seus resultados de geração de caixa, lucro líquido, margem líquida,
número de vendas ou unidades construídas.
Adicionalmente, nota-se que os incentivos atribuídos aos beneficiários do Plano (conforme
descrito no item “g” abaixo), pela sua natureza, estão relacionados à valorização futura da
Companhia e das ações de sua emissão.

732

PÁGINA: 238 de 327

Formulário de Referência - 2020 - AERIS ENERGY

Versão : 1

13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
d.
como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho
A remuneração variável a que os Diretores Estatutários e os Diretores Não Estatutários são
elegíveis, particularmente com relação a bônus e incentivos extraordinários, pode ser atrelada
ao atingimento e/ou a superação de critérios e metas individuais e globais da Companhia
previamente determinados pelo Conselho de Administração.
A remuneração fixa dos membros do Conselho de Administração, bem como dos Diretores
Estatutários, dos Diretores Não Estatutários, Conselho Fiscal e Comitês não está vinculada
ou condicionada diretamente a indicadores de desempenho.
e.
como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor
de curto, médio e longo prazo
Por meio da Política e das demais práticas adotadas pela Companhia com relação à
remuneração de seus colaboradores, a Companhia visa a estabelecer remuneração e
benefícios compatíveis e competitivas com o mercado, atraindo e retendo profissionais
qualificados, incentivados e engajados em sua estratégia de crescimento e seu plano de
negócios.
No caso dos membros da Diretoria Estatutária e da Diretoria Não Estatutária, a Companhia
oferece remuneração variável por meio do pagamento de bônus, recompensando a superação
ou o atingimento de metas individuais e globais da Companhia, com base em critérios e
indicadores previamente determinados.
Determinados administradores, ainda, a critério do Conselho de Administração, também
podem ser elegíveis ao recebimento de incentivos baseados em ações de emissão da
Companhia, nos termos de planos submetidos à Assembleia Geral da Companhia.
Dessa forma, temos que:
x

Em uma perspectiva de curto prazo, a Companhia busca obter o alinhamento a seus
interesses retendo e incentivando seus colaboradores por meio de salários e pacote
de benefícios compatíveis com o mercado;
x Em uma perspectiva de médio prazo, a Companhia visa obter tal alinhamento
retendo sua Diretoria Estatuária com o pagamento de bônus atrelado a metas de
desempenho; e
Em uma perspectiva de longo prazo, a Companhia busca reter profissionais qualificados por
meio do recebimento de incentivos baseados em ações de emissão da Companhia,
estimulando, assim, a consecução dos objetivos sociais, com a consequente criação de valor
de longo para a Companhia e seus acionistas.
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f.
existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou
controladores diretos ou indiretos
Atualmente existe um membro da Diretoria Estatutária que recebe sua remuneração pelas
funções exercidas na Companhia por meio da Aeris Service LLC, controlada da Companhia
localizada nos Estados Unidos.
g.
existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Não existe remuneração ou benefícios vinculados à ocorrência de eventos societários da
Companhia, exceto pelo indicado abaixo com relação às opções de aquisição de ações
outorgadas no âmbito do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações (“Plano”),
aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de agosto de 2020.
Isso porque a eficácia do Plano é condicionada ao registro de companhia aberta perante a
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta e ao início das
negociações das ações da Companhia no segmento especial de listagem da Brasil, Bolsa e
Balcão – B3, o Novo Mercado.
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,
indicando de que forma participam:

Nos termos da Política, a remuneração global anual dos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria Estatutária da Companhia (e do Conselho Fiscal, quando
instalado) é fixada pela Assembleia Geral, competindo ao Conselho de Administração
deliberar sobre a distribuição da remuneração entre tais membros e sobre a repartição entre
parcela fixa e parcela variável.
Também compete à Assembleia Geral criar e alterar planos de remuneração baseados em
ações, ficando a cargo do Conselho de Administração deliberar sobre a criação de programas
de remuneração variável, outorga de opções de compra de ações, ações restritas, de acordo
com planos aprovados pela Assembleia Geral, estabelecendo suas condições e beneficiários.
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:
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A remuneração individual dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria
Estatutária e da Diretoria Não Estatutária da Companhia é fixada a partir de pesquisas de
mercado e análises de empresas comparáveis do setor, visando a assegurar remuneração
atrativa a seus administradores.
iii.

com que frequência e de que forma o Conselho de Administração
avalia a adequação da política de remuneração do emissor:

A Política da Companhia pode ser alterada, sempre que necessário, por deliberação do
Conselho de Administração.
As práticas de remuneração adotadas pela Companhia, bem como os elementos que a
compõem, são periodicamente revisitadas e atualizadas de modo a manter a sua atratividade
e competitividade.
Especificamente no caso dos membros da Diretoria Estatutária, da Diretoria Não Estatutária
e do Conselho de Administração, a Política determina a revisão da remuneração fixa adotada
anualmente, com base em pesquisas de mercado.
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Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

7,00

0,00

12,00

Nº de membros remunerados

5,00

7,00

0,00

12,00

500.000,00

5.792.438,07

0,00

6.292.438,07

0,00

704.880,00

0,00

704.880,00

120.000,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

867.164,85

0,00

867.164,85

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
Participações em comitês
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

INSS Patronal

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

10.448.371,90

0,00

10.448.371,90

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

3.560.000,00

0,00

3.560.000,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Valor correspondente às
contribuições para o INSS, a ser
reconhecido no resultado da
Companhia.

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

21.372.854,82

0,00

21.992.854,82

Observação

Total da remuneração

Os membros do Conselho de
Administração passaram a receber
remuneração a partir de agosto de
2020, antes o Conselho não era
Remunerado.

620.000,00

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

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

4,00

8,00

0,00

12,00

Nº de membros remunerados

0,00

8,00

0,00

8,00

Salário ou pró-labore

0,00

4.416.714,00

0,00

4.416.714,00

Benefícios direto e indireto

0,00

592.000,00

0,00

592.000,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

690.395,00

0,00

690.395,00

Remuneração fixa anual
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INSS Patronal

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

9.060.704,00

0,00

9.060.704,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.759.813,00

0,00

14.759.813,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

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

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

4,00

8,00

0,00

12,00

Nº de membros remunerados

0,00

8,00

0,00

8,00

Salário ou pró-labore

0,00

3.204.987,00

0,00

3.204.987,00

Benefícios direto e indireto

0,00

768.000,00

0,00

768.000,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

640.997,00

0,00

640.997,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

INSS Patronal

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

844.865,00

0,00

844.865,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00
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Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.458.849,00

0,00

5.458.849,00

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

4,00

8,00

0,00

12,00

Nº de membros remunerados

0,00

8,00

0,00

8,00

Salário ou pró-labore

0,00

3.049.098,00

0,00

3.049.098,00

Benefícios direto e indireto

0,00

688.000,00

0,00

688.000,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

609.820,00

0,00

609.820,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

INSS Patronal

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

586.408,00

0,00

586.408,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis
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Observação

Total da remuneração

0,00

4.933.326,00

739

0,00

4.933.326,00
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740

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

Nº total de
membros
Nº de
membros
remunerados
Bônus
7

N/A

0

N/A

N/A

7

Diretoria Estatutária

5

Conselho de
Administração

N/A

N/A

0

0

Conselho
Fiscal

Remuneração prevista para o exercício social corrente (2020)

N/A

N/A

Total
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R$ 0,00

R$
R$10.500.000,00

R$
10.448.372,00

R$ 0,00

R$
R$10.500.000,00

R$
10.448.372,00

Nº total de
membros
Nº total de
membros
Bônus
7
7

N/A

0
N/A

Diretoria
Estatutária

4

Conselho de
Administração

N/A

0

0

Conselho Fiscal

N/A

N/A

N/A

Total

Remuneração variável - exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019

Valor mínimo
previsto no
plano de
remuneração
Valor máximo
previsto no
plano de
remuneração
Valor previsto
no plano de
remuneração,
caso as metas
sejam atingidas
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Valor mínimo
previsto no plano
de remuneração
Valor máximo
previsto no plano
de remuneração
Valor previsto no
plano de
remuneração, caso
as metas sejam
atingidas
Valor reconhecido
no resultado
Participação nos
resultados
Valor mínimo
previsto no plano
de remuneração
Valor máximo
previsto no plano
de remuneração
Valor previsto no
plano de
remuneração, caso
as metas sejam
atingidas
N/A

R$ 0,00

R$9.200,000,00

R$ 9.060.704,00

R$ 0,00

R$9.200,000,00

R$ 9.060.704,00

N/A
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R$ 9.060.704,00

R$ 9.060.704,00

Valor mínimo
previsto no plano
de remuneração
Valor máximo
previsto no plano
de remuneração
Valor previsto no
plano de
remuneração, caso

Nº total de
membros
Nº de membros
remunerados
Bônus
8
N/A

N/A

8

Diretoria
Estatutária

0

4

Conselho de
Administração

N/A

0

0

Conselho
Fiscal

N/A

N/A

N/A

Total

Remuneração variável - exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018

Valor efetivamente
reconhecido no
resultado do
exercício social
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744

N/A
R$ 0,00

R$2.500.000,00

R$ 844.865,00

R$ 844.865,00

R$ 0,00

R$2.500.000,00

R$ 844.865,00

R$ 844.865,00

N/A

Remuneração variável - exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017

as metas sejam
atingidas
Valor reconhecido
no resultado
Participação nos
resultados
Valor mínimo
previsto no plano
de remuneração
Valor máximo
previsto no plano
de remuneração
Valor previsto no
plano de
remuneração, caso
as metas sejam
atingidas
Valor
efetivamente
reconhecido no
resultado do
exercício social
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Valor mínimo previsto
no plano de
remuneração
Valor máximo
previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no
plano de
remuneração, caso as
metas sejam atingidas
Participação nos
resultados
Valor mínimo previsto
no plano de
remuneração
Valor máximo
previsto no plano de
remuneração

Nº total de
membros
Nº de membros
remunerados
Bônus

R$1.500.000,00

N/A

R$1.500.000,00

N/A

N/A

N/A

N/A

Total

R$ 0,00

N/A

N/A

0

0

Conselho
Fiscal

R$ 0,00

8

0

N/A

8

Diretoria
Estatutária

4

Conselho de
Administração
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Valor previsto no
plano de
remuneração, caso as
metas sejam atingidas
Valor efetivamente
reconhecido no
resultado do exercício
social
R$
586.408,00

R$ 586.408,00

R$
586.408,00

R$ 586.408,00
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Como nota introdutória a este item 13.4, a Companhia esclarece que, em Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 20 de agosto de 2020, foi aprovado o Plano de Outorga de
Opções de Compra de Ações de Emissão da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos
para Geração de Energia S.A. (“Plano”), mas a eficácia do Plano é condicionada ao registro
de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia
aberta e ao início das negociações das ações da Companhia no segmento especial de listagem
da Brasil, Bolsa e Balcão – B3, o Novo Mercado. Apenas após satisfeitas essas condições,
poderão ser elaborados os programas que irão disciplinar a outorga de opções de compra aos
administradores da Companhia.
a.

termos e condições gerais

Em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 20 de agosto de 2020, os
acionistas da Companhia aprovaram a criação do Plano de Outorga de Opções de Compra
de Ações de Emissão da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de
Energia S.A. (“Plano”).
De acordo com o Plano, são elegíveis a receber opções de compra de ações de emissão da
Companhia os executivos, membros do Conselho de Administração, diretores estatutários e
não estatutários, gerentes, supervisores, colaboradores e empregados da Companhia e de
suas controladas que sejam considerados pessoas chave no desenvolvimento dos negócios
da Companhia e de suas controladas, conforme vierem a ser escolhidos pelo Conselho de
Administração da Companhia ou comitê especial criado para a administração do Plano para
recebimento das opções (“Participantes”).
A administração do Plano compete ao Conselho de Administração da Companhia, que
poderá delegar suas funções, observadas as restrições previstas em lei, a um comitê especial
eventualmente criado pelo Conselho de Administração para administrar o Plano (“Comitê”).
Atualmente, o Conselho de Administração não conta com a assessoria do Comitê para a
administração do Plano. O Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, terão
amplos poderes, obedecidos os termos do Plano, as diretrizes fixadas pela Assembleia Geral
e, no caso do Comitê, as diretrizes do Conselho de Administração da Companhia, para tomar
todas as medidas necessárias e adequadas para a administração do Plano.
O Conselho de Administração da Companhia ou o Comitê, conforme o caso, poderá criar
Programas de Opção de Compra de Ações, nos quais constarão as condições específicas
quanto aos Participantes, o número total de ações da Companhia objeto da outorga, a divisão
da outorga em lotes e as respectivas regras específicas de cada lote, inclusive o preço de
exercício e os prazos para exercício da opção (“Programas”).
Quando do lançamento de cada Programa, o Conselho de Administração da Companhia ou
o Comitê, conforme o caso, fixará os termos e condições de cada opção de compra de ações
em um Contrato de Outorga de Opção de Compra de Ações (“Contrato de Opção”), a ser
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celebrado entre a Companhia e cada Participante, definindo o número de ações que cada
Participante poderá adquirir ou subscrever, o prazo de carência, eventuais restrições para
transferência, e demais condições para aquisição ou subscrição das ações, nos termos do
Plano.
Vale ressaltar que o Plano constitui negócio oneroso de natureza exclusivamente mercantil e
civil e não cria qualquer obrigação de natureza trabalhista ou previdenciária entre a
Companhia e os Participantes, sejam eles administradores ou empregados da Companhia.
Nesse sentido, na opinião da Companhia, os valores relacionados ao Plano não configuram
“remuneração” para fins trabalhistas e previdenciários, sendo a sua inclusão no cômputo da
remuneração global dos administradores realizada única e exclusivamente para cumprir os
requisitos regulatórios da CVM.
b.

principais objetivos do plano

Os objetivos do Plano são: (a) estimular a expansão, o êxito e a consecução dos objetivos
sociais da Companhia; (b) alinhar os interesses dos acionistas da Companhia aos de
administradores, empregados e colaboradores da Companhia e de suas controladas, por meio
da participação em conjunto com os demais acionistas da valorização das ações bem como
dos riscos a que a Companhia está sujeita; e (c) possibilitar à Companhia ou sociedades
controladas atrair e manter a elas vinculados administradores, colaboradores e empregados
que sejam considerados pessoas-chave, oferecendo-lhes a possibilidade de, nos termos e
condições previstos no Plano, se tornarem acionistas da Companhia.
c.

forma como o plano contribui para esses objetivos

A remuneração baseada em ações visa incentivar a implantação de ações de médio e longo
prazo que gerem valor para a Companhia, refletindo, dessa forma, na valorização dos valores
mobiliários emitidos pela Companhia em médio e longo prazo. Adicionalmente, permite que
os Participantes, ao investir seus próprios recursos na Companhia, tenham mais incentivos
para atuar em conformidade com os interesses dos acionistas e da Companhia e,
consequentemente, gerar valor para a Companhia. Além disso, essa remuneração baseada em
ações proporciona incentivos para retenção e permanência dos principais executivos-chave
e colaboradores da Companhia, bem como serve de atrativo para novos talentos. Por fim, a
participação em conjunto com os demais acionistas da valorização das ações bem como dos
riscos a qual a Companhia está sujeita, faz com que os interesses dos acionistas e da
Companhia fiquem alinhados com os dos Participantes do Plano.
d.

como o plano se insere na política de remuneração do emissor

A remuneração baseada em ações é mecanismo de longo prazo da Companhia, que visa
incentivar a implantação de ações de médio e longo prazo que proporcionem geração de
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valor para a Companhia, com o consequente reflexo na valorização dos valores mobiliários
de sua emissão.
Vale ressaltar que os valores relacionados ao Plano não configuram “remuneração” para fins
trabalhistas e previdenciários, sendo a sua inclusão no cômputo da remuneração global dos
administradores realizada única e exclusivamente para cumprir os requisitos regulatórios da
CVM.
e.
como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto,
médio e longo prazo
Por meio de diversas condições de aquisição das ações, dentre as quais os prazos de carência
para o exercício das opções outorgadas e o período de restrição e liberação proporcional à
negociação das ações, o Plano promove o alinhamento dos interesses dos Participantes, da
Companhia e dos acionistas, pois oferece incentivos à implantação de ações de médio e longo
prazo que gerem valor para a Companhia, refletindo, consequentemente, na valorização dos
valores mobiliários emitidos pela Companhia. Adicionalmente, o Plano busca fortalecer a
retenção e permanência na Companhia dos executivos-chave e colaboradores da Companhia,
bem como proporcionar diferenciais para a atração de novos talentos.
Além disso, é importante destacar que a participação em conjunto com os demais acionistas
da valorização das ações, bem como dos riscos a qual a Companhia está sujeita, faz com que
os interesses da Companhia fiquem alinhados com os dos Participantes do Plano, gerando
assim benefícios e geração de valor no médio e longo prazo, conforme mencionado acima.
f.

número máximo de ações abrangidas

As Opções outorgadas nos termos do Plano, considerando todos os Programas, poderão
conferir aos Participantes direitos de aquisição sobre um número de Ações que não exceda
5% (cinco por cento) do capital social e o limite do capital autorizado da Companhia,
observado ainda o limite de 1% (um por cento) do capital social por exercício social.

Com o propósito de satisfazer o exercício de opções outorgadas nos termos do Plano, a
Companhia poderá, a critério do Conselho de Administração ou do Comitê, conforme o
caso: (a) emitir novas ações dentro do limite do capital autorizado; ou (b) alienar
privadamente ao Participante ações mantidas em tesouraria.
Cumpre ressaltar que os acionistas não terão direito de preferência na outorga ou no exercício
das opções previstas no Plano, conforme estabelecido no artigo 171, § 3º, da Lei nº 6.404 de
15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”).
g.

número máximo de opções a serem outorgadas
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Caberá ao Conselho de Administração da Companhia, ou ao Comitê, conforme o caso,
estabelecer a quantidade total de opções a serem outorgadas por meio dos Programas,
elegendo os beneficiários em favor dos quais serão outorgadas opções, nos termos do Plano.
O total de opções outorgadas no âmbito do Plano não poderá ultrapassar o limite descrito
na letra “f” acima.
h.

condições de aquisição de ações

O Conselho de Administração ou o Comitê, conforme aplicável, aprovará as outorgas de
opções por meio dos Programas. Quando do lançamento de cada Programa, a Companhia
celebrará com cada Participante um Contrato de Opção, que definirá pelo menos as seguintes
condições: (i) o número de ações que o Participante terá direito de adquirir ou subscrever
com o exercício da opção e o preço de exercício, de acordo com os termos do Programa; (ii)
o prazo inicial de carência durante o qual a opção não poderá ser exercida e as datas limite
para o exercício total ou parcial da opção e em que os direitos decorrentes da opção
expirarão; (iii) eventuais normas sobre quaisquer restrições à transferência das ações
recebidas pelo exercício da opção e disposições sobre penalidades para o descumprimento
destas restrições; e (iv) quaisquer outros termos e condições, em consonância com o Plano e
com o respectivo Programa.
É importante ressaltar que o Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso,
poderá outorgar opções com condições individualizadas para cada Participante, de acordo
com o Plano, mediante a celebração de um Contrato de Opção, sem a necessidade de
lançamento de um programa, devendo o Contrato de Opção, aprovado pelo Conselho de
Administração e/ou Comitê, conforme aplicável, fixar de maneira exaustiva todos os termos
e condições de cada opção.
O Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, poderá impor termos e/ou
condições precedentes para o exercício da opção e, observadas as cláusulas mínimas do
Programa, impor restrições à transferência das ações adquiridas com o exercício das opções,
podendo também reservar para a Companhia opções de recompra ou direitos de preferência
em caso de desligamento do Participante ou de alienação pelo Participante dessas mesmas
ações, até o término do prazo e/ou cumprimento das condições fixadas, conforme disposto
e definido no Plano e/ou Contrato de Opção.
As opções outorgadas aos Participantes poderão ser exercidas, total ou parcialmente, durante
o prazo e nos termos fixados pelo Conselho de Administração e/ou Comitê, no ato da
outorga e nos respectivos Programas ou Contratos de Opção. Cada Participante que desejar
exercer suas opções deverá comunicar à Companhia, por escrito, a sua intenção de fazê-lo,
dentro de um período de 60 (sessenta) dias contados do fim do respectivo prazo de carência.
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Os Programas deverão dispor sobre o prazo durante o qual as ações adquiridas pelos
Participantes por meio do exercício das opções não poderão ser negociadas, alienadas,
vendidas, permutadas, doadas ou de qualquer outra forma transferidas, bem como não
poderão ser objeto de gravames ou outro ato de disposição pelo Participante.
Por fim, nenhuma ação será entregue ao Participante em decorrência do exercício da opção,
a não ser que todas as exigências legais e regulamentares tenham sido integralmente
cumpridas.
i.

critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

O preço de exercício de cada uma das Opções outorgadas, a ser expressamente inserido em
cada Contrato de Opção, corresponderá à média das cotações das ações da Companhia,
ponderada pelo volume, nos 30 (trinta) pregões da B3 anteriores à data de assinatura do
Contrato de Opção, com a aplicação, sobre esse valor, de um desconto de, no máximo, 10%
(dez por cento), sem qualquer tipo de correção ou atualização (“Preço de Exercício”).
j.

critérios para fixação do prazo de exercício

O exercício das opções deverá ser realizado dentro do período de 60 (sessenta) dias contados
do fim do prazo de carência estabelecido nos termos do Plano. No caso de opções
outorgadas sem prazo de carência, o prazo de exercício será contado da data de celebração
do Contrato de Opção.
Caso não seja exercido dentro do período acima mencionado, o Participante perderá o direito
ao exercício da totalidade das opções que a ele tiverem sido concedidas até então.
k.

forma de liquidação

Atendidas as exigências e condições previstas no Plano e nos respectivos Programas,
inclusive prazos de carência, quando aplicáveis, e prazos de exercício, e desde que assinado
o Contrato de Opção, o Participante terá direito, mediante o pagamento do preço de
exercício, ao exercício das opções.
O preço de exercício será pago pelos Participantes à vista, no ato da aquisição das ações,
observadas as formas e prazos determinados pelo Conselho de Administração ou pelo
Comitê, conforme o caso.
O Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, poderá impor termos e/ou
condições precedentes para o exercício da opção e, observadas as cláusulas mínimas
estabelecidas no Programa, impor restrições à transferência das ações adquiridas com o
exercício das opções, podendo também reservar para a Companhia opções de recompra ou
direitos de preferência em caso de desligamento do Participante (conforme definido no item
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1.1(i) do Plano) ou de alienação, pelo Participante, dessas mesmas ações, até o término do
prazo e/ou cumprimento das condições fixadas.
l.

restrições à transferência das ações

Eventuais restrições à transferência das ações recebidas pelos Participantes através do
exercício das opções objeto do Plano, bem como disposições sobre penalidades para o
descumprimento destas restrições, poderá ser impostas pelo Conselho de Administração da
Companhia ou pelo Comitê, conforme o caso, e deverão definidas no Contrato de Opção.
Os Programas deverão dispor sobre o prazo durante o qual as ações adquiridas pelos
Participantes por meio do exercício das opções não poderão ser negociadas, alienadas,
vendidas, permutadas, doadas ou de qualquer outra forma transferidas, bem como não
poderão ser objeto de gravames ou outro ato de disposição pelo Participante. O período de
restrição mencionado acima poderá ser de, no mínimo 1 (um) ano e, no máximo 4 (quatro)
anos, contados do recebimento das ações. Além disso, se o Programa fixar período de
restrição em prazo superior a 1 (um) ano, deverão ser observadas as regras previstas no item
13.2 do Plano.
Os Programas e os Contratos de Opção também deverão prever que, na hipótese de
Desligamento do Participante durante o período de restrição, a Companhia poderá, a seu
exclusivo critério, recomprar a totalidade das ações de titularidade do Participante sujeitas ao
período de restrição, pelo valor equivalente ao Preço de Exercício, atualizado pela SELIC,
com um desconto de 20% (vinte por cento) ou o valor da cotação das ações na data de
exercício da recompra pela Companhia, o que for menor, nos termos do Plano.
Nenhuma ação será entregue ao Participante em decorrência do exercício da opção, a não
ser que todas as exigências legais e regulamentares tenham sido integralmente cumpridas.
Nenhum Participante terá direitos e privilégios de acionista da Companhia, exceto aqueles a
que se refere o Plano e o Programa com respeito às opções objeto do Contrato de Opção.
Nesse sentido, o Participante somente terá direitos e privilégios de acionista no momento
em que se tornará efetivo titular das ações decorrentes do exercício das opções e dos direitos
a elas atribuídos
m.
critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão,
alteração ou extinção do plano
O Plano poderá ser extinto, suspenso ou alterado, a qualquer tempo: (i) por decisão da
Assembleia Geral; (ii) pela dissolução, liquidação, recuperação judicial ou falência da
Companhia; (iii) por operação de reorganização societária(incluindo, mas não se limitando,
transformação, incorporação, fusão, cisão ou incorporação de ações envolvendo a
Companhia), na qual a Companhia resultante dessa reorganização não seja admitida para
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
negociação no Novo Mercado e o Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o
caso, decida pelo término do Plano, do Programa ou das opções; ou (iv) se o Conselho de
Administração ou o Comitê, conforme o caso, decidir pelo término do Plano, do Programa
ou das Opções na hipótese de alienação, direta ou indireta, pelos controladores da
Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas,
de número de ações que implique alteração do controle da Companhia, nos termos do
Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
Ademais, qualquer alteração legal no tocante à regulamentação das sociedades por ações e/ou
aos efeitos fiscais de um plano de outorga de opções de compra de ações, poderá levar à
revisão integral ou parcial do Plano, ou mesmo sua suspensão ou extinção, a critério do
Conselho de Administração ou do Comitê, conforme o caso.
Se o número de ações existentes da Companhia for aumentado ou diminuído como resultado
de bonificações em ações, grupamentos ou desdobramentos, serão feitos os ajustes
apropriados no número de ações objeto de outorga de opções não exercidas. Referidos
ajustes serão feitos sem mudança no valor de compra do total aplicável à parcela não exercida
da opção, mas com ajustamento correspondente ao preço de exercício da opção.
n.
efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos
previstos no plano de remuneração baseado em ações
Na hipótese de desligamento do participante, salvo por força de falecimento ou invalidez
permanente, a totalidade das opções não exercidas, mesmo aquelas cujo prazo de carência
haja sido consumado, restarão automaticamente extintas, de pleno direito,
independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer indenização.
Na hipótese de falecimento ou invalidez permanente do Participante, os direitos decorrentes
das opções não exercidas serão transferidos a seus herdeiros e sucessores e as opções poderão
ser exercidas, tendo ou não decorrido os respectivos prazos iniciais de carência, por um
período de 6 (seis) meses a contar da data do óbito ou da invalidez permanente do
Participante. A opção poderá ser exercida no todo ou em parte, com pagamento à vista,
partilhando-se entre os herdeiros ou sucessores o direito às ações, na forma de disposição
testamentária ou conforme estabelecido no inventário respectivo.
Para fins do Plano, o termo “desligamento” significa qualquer ato ou fato que ponha fim à
relação jurídica do titular da opção com a Companhia, exceto falecimento ou invalidez
permanente. Desligamento abrange, entre outras, as hipóteses de aposentadoria compulsória,
desligamento voluntário do Participante, pedido de demissão, renúncia ao cargo, destituição,
demissão com ou sem justa causa, substituição ou não reeleição como membro do Conselho
de Administração e/ou diretor.
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações

Não aplicável, considerando que não houve opções exercidas ou ações entregues relativas à
remuneração baseada em ações da Companhia nos últimos três exercícios sociais e não há
previsão de que sejam outorgadas opções de ação durante este exercício.
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13.6 - Opções em Aberto
Não aplicável, considerando que, ao final do último exercício social, não havia opções em
aberto detidas pelos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da
Companhia.
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues
Não aplicável, considerando que não houve opções exercidas ou ações entregues relativas à
remuneração baseada em ações da Companhia nos últimos três exercícios sociais.
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13.8 - Precificação Das Ações/opções
Não aplicável, considerando que não houve opções exercidas ou ações entregues relativas à
remuneração baseada em ações da Companhia nos últimos três exercícios sociais e não há
previsão de que sejam outorgadas opções de ação durante este exercício.
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão
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

Conselho de
Administração
Sociedade

Aeris
Indústria
e
Comércio
de
Equipamentos
para
Geração De Energia S.A.

Diretoria Estatutária*

Quantidade
total de ações /
cotas

%

Quantidade total
de ações / cotas

%

457.314.500

74,25

115.837.403

18,82
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
Não aplicável, considerando que a Companhia não possui nenhum plano de previdência em
vigor conferido aos membros do Conselho de Administração e aos Diretores Estatutários.
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760

8,00
741.002,00
476.536,00
682.356,00

8,00

2.696.461,00

348.499,00

1.844.977,00

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

31/12/2018

Todos os membros da Diretoria reportados ocuparam seus respectivos cargos pelo prazo de 12 meses.

Conselho Fiscal

Conselho de Administração

Todos os membros da Diretoria reportados ocuparam seus respectivos cargos pelo prazo de 12 meses.

31/12/2017

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

31/12/2018

Diretoria Estatutária

31/12/2019

31/12/2019

616.666,00

83.200,00

695.867,00

31/12/2017

31/12/2017

Conselho de Administração

Todos os membros da Diretoria reportados ocuparam seus respectivos cargos pelo prazo de 12 meses.

Observação

8,00

31/12/2018

8,00

31/12/2019

Diretoria Estatutária

Nº de membros

Valores anuais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Conselho Fiscal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho
Fiscal
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
Não há arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem
mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores da Companhia em caso
de destituição do cargo ou de aposentadoria.
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
Órgão
2017
2018
2019
Diretoria
Estatutária

100%

100%

100%

Conselho de
Administração*

N/A

N/A

N/A

Conselho
Fiscal**

N/A

N/A

N/A

* Nos últimos três exercícios sociais não foram reconhecidos valores à título de remuneração
do Conselho de Administração nos resultados da Companhia pois o órgão passou a ser
remunerado apenas em agosto de 2020.
** Nos últimos três exercícios sociais não houve instalação do Conselho Fiscal da
Companhia.
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam
Nos três últimos exercícios sociais, não houve remuneração de membros do Conselho de
Administração, Diretoria Estatutária ou Conselho Fiscal por qualquer razão que não a função
que ocupam nos órgãos da administração.
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

As tabelas abaixo indicam a remuneração reconhecida no resultado da controlada da
Companhia como remuneração de Diretor Estatutário da Companhia:
2017:
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Controladores diretos e
indiretos

N/A

N/A

N/A

N/A

Controladas

N/A

N/A

N/A

N/A

Sociedades sob controle
comum

N/A

N/A

N/A

N/A

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Controladores diretos e
indiretos

N/A

N/A

N/A

N/A

Controladas

N/A

N/A

N/A

N/A

Sociedades sob controle
comum

N/A

N/A

N/A

N/A

2018:

2019:
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Controladores diretos e
indiretos

N/A

N/A

N/A

N/A

Controladas

N/A

USD 184,153.83

N/A

184,153.83

Sociedades sob
controle comum

N/A

N/A

N/A

N/A
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13.16 - Outras Informações Relevantes
Não aplicável, tendo em vista que todas as informações relevantes foram disponibilizadas
nos itens acima.
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos
a.
número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e
por localização geográfica)
31/12/2017
ATIVIDADE
ADMINISTRATIVO
COORDENAÇÃO
DIRETORIA
ENGENHARIA
ESPECIALISTA
ESTAGIARIO
GERENCIA
LIDERANCA
OPERACIONAL
OPERACIONAL
TECNICA

TOTAL

NORT NORDES
E
TE
0
397
0
53
0
9
0
15
0
6
0
10
0
24

CENTROOESTE
0
0
0
0
0
0
0

SU SULDES TOTA
L
TE
L
0
0
397
0
0
53
0
0
9
0
0
15
0
0
6
0
0
10
0
0
24

0

160

0

0

0

160

0
0

1.277
295

0
0

0
0

0
0

1.277
295

0

2.246

0

0

0

2.246

31/12/2018
ATIVIDADE
ADMINISTRATIVO
COORDENAÇÃO
DIRETORIA
ENGENHARIA
ESPECIALISTA
ESTAGIARIO
GERENCIA
LIDERANCA
OPERACIONAL
OPERACIONAL
TECNICA

TOTAL

NORT NORDES
E
TE
0
327
0
47
0
9
0
19
0
9
0
14
0
23

CENTROOESTE
0
0
0
0
0
0
0

SU SULDES TOTA
L
TE
L
0
0
327
0
0
47
0
0
9
0
0
19
0
0
9
0
0
14
0
0
23

0

115

0

0

0

115

0
0

1.230
225

0
0

0
0

0
0

1.230
225

0

2.018

0

0

0

2.018

31/12/2019
ATIVIDADE

NOR NORDES
TE
TE

766
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SU SULDES TOT
L
TE
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos
ADMINISTRATIVO
COORDENAÇÃO
DIRETORIA
ENGENHARIA
ESPECIALISTA
ESTAGIARIO
GERENCIA
LIDERANCA
OPERACIONAL
OPERACIONAL
TECNICA

TOTAL

0
0
0
0
0
0
0

461
63
8
32
25
22
24

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

461
63
8
32
25
22
24

0

181

0

0

0

181

0
0

2.436
375

0
0

0
0

0
0

2.436
375

0

3.627

0

0

0

3.627

30/06/2020

OPERACIONAL

0

3.189

0

TECNICA

0

469

0

S
TO
SULD
U
TA
ESTE
L
L
0
0
419
0
0
78
0
0
7
0
0
30
0
0
26
0
0
22
0
0
31
0
0
221
3.18
0
0
9
0
0
469

CONTROLES INTERNOS, RISCOS
CORPORATIVOS E COMPLIANCE

0

13

0

0

0

0

0

4.505

0

0

0

4.50
5

ATIVIDADE
ADMINISTRATIVO
COORDENAÇÃO
DIRETORIA
ENGENHARIA
ESPECIALISTA
ESTAGIARIO
GERENCIA
LIDERANCA OPERACIONAL

TOTAL

NO NOR
RT DEST
E
E
0
419
0
78
0
7
0
30
0
26
0
22
0
31
0
221

767

CENTR
OOESTE
0
0
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0
0
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos
b.
número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e
por localização geográfica)
31/12/2017
ATIVIDADE
TRANSPORT
E
ALIMENTAÇ
ÃO
SEGURANÇA
MANUTENÇÃ
O
CONST. CIVIL

TOTAL

NORT NORDEST
E
E

CENTROOESTE

SU SULDEST TOTA
L
E
L

0

60

0

0

0

60

0

60

0

0

0

60

0

50

0

0

0

50

0

76

0

0

0

76

0

40

0

0

0

40

0

286

0

0

0

286

31/12/2018
ATIVIDADE
TRANSPORT
E
ALIMENTAÇ
ÃO
SEGURANÇA
MANUTENÇÃ
O
CONST. CIVIL

TOTAL

ATIVIDADE
TRANSPORT
E
ALIMENTAÇ
ÃO
SEGURANÇA
MANUTENÇÃ
O
CONST. CIVIL

TOTAL

NORT NORDEST
E
E

CENTROOESTE

SU SULDEST TOTA
L
E
L

0

60

0

0

0

60

0

60

0

0

0

60

0

60

0

0

0

60

0

160

0

0

0

160

0

114

0

0

0

114

0

454

0

0

0

454

31/12/2019
NORT NORDEST
CENTROE
E
OESTE

SU SULDEST TOTA
L
E
L

0

60

0

0

0

60

0

60

0

0

0

60

0

60

0

0

0

60

0

180

0

0

0

180

0

465

0

0

0

465

0

825

0

0

0

825
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

30/06/2020
ATIVIDADE
TRANSPORT
E
ALIMENTAÇ
ÃO
SEGURANÇA
MANUTENÇÃ
O
CONST. CIVIL

TOTAL
c.

NORT NORDEST
E
E

CENTROOESTE

SU SULDEST TOTA
L
E
L

0

87

0

0

0

90

0

80

0

0

0

80

0

57

0

0

0

60

0

218

0

0

0

210

0

857

0

0

0

860

0

1.299

0

0

0

1.299

índice de rotatividade
31/12/2017

31/12/2019

Desligados

Taxa de Rotatividade

Desligados

Taxa de Rotatividade

903

40,20%

338

9,32%

31/12/2018

30/06/2020

Desligados

Taxa de Rotatividade

Desligados

Taxa de Rotatividade

787

38,99%

307

6,83%
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos
Em 2017 o número total de funcionários próprios e terceirizados pois a Companhia estava
em fase de preparação para receber novo cliente e novo molde de seus produtos.
Ao compararmos o número total de funcionários próprios e terceirizados de 2017 e 2018,
notamos que houve uma queda relativamente baixa, decorrente do cancelamento do leilão
de geração de energia do qual a Companhia estava participando.
Em 2019 e em 2020 nota-se novo aumento no número total de funcionários próprios e
terceirizados devido à inclusão de novo cliente e novo molde de seus produtos.
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados
a.

política de salários e remuneração variável

A Companhia possui uma “Política de Cargos & Salários”, que tem como objetivo: (i) manter
o equilíbrio interno, proporcionando estabilidade entre os cargos e salários da Companhia;
(ii) elaborar um plano de carreira a fim de proporcionar o desenvolvimento profissional; (iii)
promover o equilíbrio interno e externo dos salários pagos pela Companhia com os salários
pagos pelo mercado, através de pesquisa salarial; (iv) atrair, reter e desenvolver o capital
intelectual com real capacidade de atender as necessidades e prioridades da Companhia frente
ao mercado; (v) estimular o aperfeiçoamento dos funcionários, possibilitando o
desenvolvimento profissional e pessoal, baseado nas perspectivas de aproveitamento interno
(oportunidades); e (vi) reconhecer os protagonistas que realizam atividades de alto
desempenho.
A “Política de Cargos & Salários” é aplicável para todos os funcionários da Companhia,
exceto estagiários e aprendiz.
De acordo com a “Política de Cargos & Salários”, é de responsabilidade da área de Cargos e
Salários realizar a cada dois anos uma pesquisa salarial em empresas do mesmo segmento
para analisar as práticas salariais adotadas pelo mercado.
Conforme previsto na “Política de Cargos & Salários”, a remuneração dos funcionários está
dividida em três pontos: fixa, variável e indireta. Remuneração fixa refere-se ao valor recebido
pelo exercício das funções (salário). Remuneração variável refere-se ao valor em função de
sua contribuição para o resultado da Companhia – são os valores pagos em PLR.
Remuneração indireta, por fim, são os pacotes de benefícios.
A Companhia entende que a “Política de Cargos & Salários” é importante parte de sua
estratégia de pessoas, na medida em que auxilia a assegurar: remuneração em linha com o
mercado; condições de atrair e retermos profissionais; definição de uma estrutura de cargos
e salários adequada aos processos organizacionais e o fornecimento de uma base de conduta
para que o colaborador conheça suas atribuições e responsabilidades.
b.

política de benefícios

Está contemplado na “Política de Cargos & Salários” o oferecimento de benefícios
específicos para atender a seus empregados, que podem ser do tipo flexível ou definido. A
política está alinhada às práticas de mercado e possui benefícios exclusivos como programa
de AIS (Atenção Integral a Saúde).
c.
características dos planos de remuneração baseados em ações dos
empregados não-administradores, identificando:
i.
grupos de beneficiários
ii.
condições para exercício
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados
iii.
iv.
v.

preços de exercício
prazos de exercício
quantidade de ações comprometidas pelo plano

A Companhia não possuia plano de outorga de opções de ações destinado a seus
colaboradores nos últimos três exercícios sociais, nem no primeiro semestre do exercício
social corretnte.
No entanto, em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de agosto de 2020, foi
aprovado o Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações de Emissão da Aeris Indústria
e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. (“Plano”), com eficácia
condicionada ao registro da Companhia como companhia aberta perante a Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) e ao início das negociações das ações da Companhia no
segmento especial de listagem da Brasil, Bolsa e Balcão – B3, o Novo Mercado. Após
satisfeitas essas condições, poderão ser elaborados programas que irão disciplinar a outorga
de opções de compra aos administradores da Companhia.
Além dos administradores, os empregados e colaboradores da Companhia e de suas
controladas também serão elegíveis, a critério do Conselho de Administração ou de comitê
especial criado para a administração do Plano para recebimento das opções, ao recebimento
da outorga de opções de aquisição de ações de emissão da Companhia.
Os principais termos e condições do Plano, incluindo as condições, preços e prazos de
exercício das opções, assim como a quantidade de ações da Companhia comprometidas pelo
Plano, são detalhados no item 13.4 deste Formulário de Referência.
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos
A Aeris mantém um bom relacionamento com o sindicato patronal da sua categoria, assim
como com os sindicatos representativos dos seus empregados, não havendo histórico de
greves ou paralisações.
Atualmente a Companhia paga taxa associativa dos seus empregados que são associados ao
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Siderúrgicas, Mecânicas e de
Materiais Elétricos e Eletrônicos do Estado do Ceará.
Não foram reportadas greves nos últimos três exercícios sociais e no exercício social
corrente.
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14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos
Não há outras informações que a Aeris julgue relevante em relação a esta seção 14 que não
tenham sido divulgadas nos demais itens deste Formulário de Referência.
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13.717.587

Não

271.575.058-78

Gisela Sarnes Negrão Assis

Não

289.699.648-60

Fernanda Sarnes Negrão

Não

044.690.916-50

Cássio Cancela E Penna

Não

303.633.878-03

12.193.412

12.193.412

13.717.587

13.717.587

Daniel Henrique da Costa Mello

Não

313.301.408-00

Bruno Lolli

Classe ação

Brasileiro-SP

Brasileiro-SP

Brasileiro-CE

Brasileiro-CE

Brasileiro-SP

1,980%

1,980%

2,230%

2,230%

2,230%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Ações %

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2020 - AERIS ENERGY

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

17/09/2019

17/09/2019

05/10/2016

05/10/2016

05/10/2016

12.193.412

12.193.412

13.717.587

13.717.587

13.717.587

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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1,980%

1,980%

2,230%

2,230%

2,230%

Total ações %
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432.866.094

30.483.527

13.717.587

6.096.706

Brasileiro-SP

Brasileiro-SP

Brasileiro-CE

Brasileiro-SP

Não

296.300.688-85

6.158.288

Brasileiro

1,000%

70,290%

4,950%

2,230%

0,980%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho

Não

623.468.908-63

Alexandre Funari Negrão

Não

046.744.348-31

Vera Sarnes Negrão

Não

324.538.388-65

Vitor de Araujo Santos

Não

316.600.158-12

Luiz Henrique Del Cistia Thonon

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Ações %

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista
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Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

25/08/2020

25/08/2020

25/08/2020

05/10/2016

17/09/2019

6.158.288

432.866.094

30.483.527

13.717.587

6.096.706

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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0,980%

Total ações %
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0

30.483.527

18.290.117

12.193.411

Brasileiro-SP

Brasileiro-MG

Brasileiro-CE

TOTAL

615.828.842

0

100,000%

0,000%

0,000%

4,950%

2,970%

1,980%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

Não

323.567.238-97

Alexandre Sarnes Negrão

Não

013.775.636-42

Bruno Vilela Cunha

Não

158.783.818-42

Marcio José Marzola

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Sim

Sim

Sim

Ações %

0

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista
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Sim

Sim

Sim

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

06/12/2017

11/08/2020

05/10/2016

615.828.842

0

0

30.483.527

18.290.117

12.193.411

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

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

29/09/2020

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

13

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

0

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

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

0

0,000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

0

0,000%
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Edison Ticle
de A. Melo e
Souza Filho
6.158.288
1%

Alexandre
Sarnes
Negrão
30.483.527
4,95%
Bruno Vilela
Cunha
18.290.117
2,97%

Vitor de
Araujo
Santos
13.717.587
2,23%

Aeris Energy
615.828.842
100%

Daniel
Henrique da
Costa Mello
13.717.587
2,23%

Aeris Service LLC
100%

Cassio
Cancela e
Penna
13.717.587
2,23%

15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico
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Alexandre
Funari
Negrão
432.866.094
70,29%

779

Bruno Lolli
13.717.587
2,23%

Marcio José
Marzola
12.193.411
1,98%

Gisela
Sarnes
Negrão
12.193.412
1,98%

Fernanda
Sarnes
Negrão
12.193.412
1,98%

Vera Sarnes
Negrão
30.483.527
4,95%

PÁGINA: 285 de 327

Luiz
Henrique Del
Cistia
Thonon
6.096.706
0,99%

Versão : 1

Formulário de Referência - 2020 - AERIS ENERGY

Versão : 1

15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
a.
partes
O Acordo de Acionistas é celebrado entre as seguintes partes: (i) Bruno Lolli; (ii) Cássio
Cancela E Penna; (iii) Daniel Henrique Da Costa Mello; (iv) Vitor De Araujo Santos; (v)
Alexandre Funari Negrão; (vi) Alexandre Sarnes Negrão; (vii) Bruno Vilela Cunha; (viii)
Márcio José Marzola; (ix) Luiz Henrique Del Cistia Thonon; (x) Gisela Sarnes Negrão Assis;
(xi) Fernanda Sarnes Negrão; e (xii) Vera Sarnes Negrão.
b.

data de celebração

O acordo de acionistas foi celebrado em 25 de agosto de 2020.
O Acordo de Acionistas tem seu início de vigência condicionado à obtenção, pela
Companhia, do registro de companhia aberta categoria “A” perante a CVM e do início de
negociação de suas ações no segmento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
c.

prazo de vigência

O Acordo de Acionistas permanecerá integralmente válido e em vigor pelo prazo de 30
(trinta) anos, renovável automaticamente por um único igual período de 30 (trinta) anos caso
qualquer dos Acionistas não notifique os demais com, pelo menos, 30 (trinta) dias de
antecedência do término do seu prazo de vigência sobre sua intenção de não renovar o
Acordo.
descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de
d.
controle
Nos termos do Acordo de Acionistas, a Companhia não computará votos proferidos por
qualquer Acionistas em descumprimento do Acordo, observando-se o previsto no art. 118,
§9º, da Lei das S/A no caso de não comparecimento ou abstenção de voto.
Nas Assembleias Gerais da Companhia, os Acionistas obrigam-se a comparecer e a votar
conforme as disposições do Acordo.
Quando for convocada Assembleia Geral ou Reunião do Conselho de Administração da
Companhia para deliberar sobre qualquer matéria de suas respectivas competências, os
Acionistas deverão reunir-se previamente (“Reunião Prévia”) para apreciar, discutir e
deliberar sobre o voto a ser proferido pelos Acionistas, conforme o caso, na referida
Assembleia Geral ou reunião do Conselho de Administração da Companhia. A aprovação
das matérias sujeitas a Reunião Prévia dependem do voto afirmativo da maioria das Ações
Vinculadas. Cada Ação Vinculada terá o direito a um voto nas Reuniões Prévias.
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
Da Reunião Prévia será lavrada ata das deliberações à que se vincularão, para todos os efeitos
de direito, os votos dos Acionistas na respectiva Assembleia Geral ou Reunião do Conselho
de Administração da Companhia. Dessa forma, os Acionistas ficarão obrigados a exercer
seus votos nas Assembleias Gerais e/ou Reuniões do Conselho de Administração da
Companhia em bloco, de forma unânime e estritamente de acordo com a deliberação tomada
na Reunião Prévia.
descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores, membros de
e.
comitês estatutários ou de pessoas que assumam posições gerenciais
Não aplicável, tendo em vista que o Acordo em vigor não contém cláusulas relativas à
indicação de administradores, membros de comitês estatutários ou de pessoas que assumam
posições gerenciais.
f.
descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para
adquiri-las
Os termos definidos aqui indicados têm o significado previsto no Acordo de Acionistas.
Nos termos do Acordo de Acionistas, toda e qualquer Ação Vinculada, conforme lá definido,
não pode ser transferida senão nos termos do Acordo.
São permitidas as seguintes transferências: (i) entre um Acionista e uma Investida em que
esse mesmo Acionista seja titular da totalidade das ações ou quotas representativas do seu
capital social (exceto uma para fins de pluralidade de sócios e/ou acionistas, conforme
requerido por lei); (ii) qualquer Acionista e o Sr. Alexandre Negrão; (iii) qualquer
Transferência nos termos da Cláusula 4.6 do Acordo de Acionistas (Venda em Bolsa); e (iv)
qualquer Transferência efetuada pelo Sr. Alexandre Negrão. Ressalvadas as Transferências
Permitidas e observado o Direito de Preferência indicado abaixo: (i) durante o prazo de 2
(dois) anos contados da data de implementação das Condições Suspensivas do Acordo,
nenhum Executivo poderá, direta ou indiretamente, Transferir quaisquer Ações
Fechamento; (ii) a partir do encerramento do Período de Lock-Up Total e até o 3º aniversário
da data de implementação das Condições Suspensivas do Acordo, cada Executivo estará
permitido a Transferir Ações Fechamento correspondentes a, no máximo, 1/3 das Ações
Fechamento de sua titulatidade, sujeito ao Direito de Preferência; e (iii) a partir do
encerramento do Período de Lock-Up 3º ano e até o 4º aniversário da data de implementação
das Condições Suspensivas do Acordo e, em conjunto com o Período de Lock-Up Total e o
Período de Lock-Up 3º Ano, cada Executivo estará permitido a Transferir Ações
Fechamento correspondentes a, no máximo, 2/3 das Ações Fechamento de sua titularidade,
sujeito ao Direito de Preferência; e (iv) a partir do encerramento do Período de Lock-Up 4º
Ano, os Executivos estarão permitidos a Transferir a totalidade das Ações Fechamento de
sua titularidade, sujeito ao Direito de Preferência.

781

PÁGINA: 287 de 327

Formulário de Referência - 2020 - AERIS ENERGY

Versão : 1

15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
Adicionalmente, caso o Sr. Alexandre Negrão resolva, durante os Períodos de Lock-up,
Transferir um percentual de Ações Fechamento de sua titularidade que superem o percentual
de Ações Fechamento que cada um dos Executivos tem liberado no referido período, os
Executivos terão automaticamente liberadas um número de Ações Fechamento de sua
titularidade no mesmo percentual das Ações Fechamento Transferidas pelo Sr. Alexandre
Negrão. Para fins de esclarecimento, caso o Sr. Alexandre Negrão no Período de Lock-Up
Total, Transfira um percentual de suas Ações Fechamento equivalente a 20% (vinte por
cento), os demais Executivos, automaticamente, terão liberadas 20% (vinte por cento) de
suas Ações Fechamento.
Exceto em casos de Transferências Permitidas, se um Acionista, exceto o Acionista
Alexandre Negrão, desejar Transferir Ações Vinculadas da Companhia de sua titularidade,
de forma privada, em uma ou uma série de operações relacionadas, o Acionista Ofertante
deverá notificar, por escrito, o Acionista Alexandre Negrão, informando sua intenção de
realizar uma Transferência e descrevendo detalhadamente os termos e condições da referida
Transferência, incluindo o número de ações, o preço de compra, as condições de pagamento,
a taxa de juros e o nome do terceiro interessado na compra, se houver.
O Acionista Ofertado terá até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Notificação de
Oferta, para exercer ou não o seu Direito de Preferência para comprar todas as Ações
Vinculadas ofertadas sob os mesmos termos e condições descritos na Notificação de Oferta.
Os Acionistas poderão livremente Transferir a totalidade ou parte das Ações Vinculadas de
sua titularidade mediante negociação pública no âmbito da B3 (“Venda Pública”), hipótese
na qual não se aplicará o Direito de Preferência.
Para tanto, os Acionistas deverá solicitar à Companhia que desvinculem as Ações Vinculadas
que serão Transferidas do Acordo, para que sejam Transferidas em Venda Pública, nos
termos do art. 118, parágrafo 4º da Lei das S.A. Caso as Ações não sejam Transferidas em
Venda Pública no prazo de 30 (trinta) dias contatos da data de desvinculação do Acordo,
voltarão a ser automaticamente consideradas como Ações Vinculadas.
descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de
g.
membros do conselho de administração ou de outros órgãos de fiscalização e
controle
Nos termos do Acordo de Acionistas, a Companhia não computará votos proferidos por
qualquer Acionistas em descumprimento do Acordo, observando-se o previsto no art. 118,
§9º, da Lei das S/A no caso de não comparecimento ou abstenção de voto.
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor
Vera Sarnes Negrão e Alexandre Funari Negrão firmaram, em 25 de agosto de 2020,
“Instrumento Particular de Doação”, nos termos do qual, entre outras matérias, Alexandre
doou à Vera 30.483.527 (trinta milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, quinhentos e vinte
e sete) ações ordinárias de emissão da Companhia de sua propriedade, de modo que Vera
passou a ser acionista detentora de 5% (cinco por cento) das ações de emissão da Companhia,
de acordo com os termos e condições estabelecidos no referido instrumento de doação.
Além da indicada acima não ocorreram, nos últimos três exercícios sociais e no exercício
social corrente, alterações relevantes dos membros do grupo de controle e administradores
da Companhia, de acordo com o critério de relevância definido no art. 12 da ICVM 358/02.
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15.7 - Principais Operações Societárias
Não aplicável, tendo em vista que nos últimos três exercícios sociais e no exercício social
corrente não ocorreram alterações societárias relevantes na Companhia ou em sua
controlada.
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15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico
Não há outras informações relevantes que não as previstas nos demais itens da Seção 15
deste Formulário de Referência.
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
A Companhia adotou, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em
18 de agosto de 2020, uma Política de Transações com Partes Relacionadas (“Política”), com objetivo
de estabelecer regras, procedimentos e diretrizes que contribuam para assegurar que Transações com
Partes Relacionadas envolvendo a Companhia sejam realizadas no seu melhor interesse.
A Política foi elaborada em linha com o Pronunciamento Técnico CPC 05(R1) do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, aprovado pela Deliberação CVM nº 642, de 7 de outubro de 2010 e
visa garantir transparência ao processo de contratação com partes relacionadas perante seus
acionistas, investidores e o mercado em geral.
Nesse sentido, a Política estabelece que as Transações com Partes Relacionadas devem observar os
seguintes critérios:

(i)

as transações devem atender aos interesses da Companhia, terem justificativa
econômica, serem comutativas e estarem em condições ao menos igualmente
favoráveis a preços, termos e condições praticados no mercado e disponíveis para a
Companhia, assim compreendidas como aquelas oferecidas por um terceiro nãorelacionado com a Companhia em circunstâncias equivalentes;

(ii)

devem ser formalizadas por escrito e o documento deve especificar as principais
características e condições da transação, incluindo, conforme aplicável, preço,
prazos, garantias e responsabilidades referentes à operação;

(iii)

no caso de reestruturações societárias envolvendo Partes Relacionadas, as transações
devem assegurar tratamento equitativo para todos os acionistas; e

(iv)

devem ser descritas quaisquer outras informações que possam ser relevantes diante
das circunstâncias da transação específica.

Cabe à Diretoria da Companhia negociar e conduzir as Transações com Partes Relacionadas,
observadas as regras de alçada aplicáveis.
Cabe, ainda, ao Comitê de Auditoria avaliar previamente cada uma das transações com o intuito de
identificar, em conformidade com os critérios da Política: (i) as transações classificadas ou
potencialmente classificadas como Transações com Partes Relacionadas; (ii) a aplicabilidade dos
procedimentos e condições previstos na Política; (iii) as Partes Relacionadas envolvidas na transação
e (iv) a existência de situações envolvendo conflitos de interesses entre tais partes.
As Transações com Partes Relacionadas devem ser previamente aprovadas pelo Conselho de
Administração da Companhia, ressalvadas as hipóteses em que o órgão, nos termos do Estatuto
Social, estabeleça valores de alçada para a Diretoria da Companhia, casos em que caberá à Diretoria,
de forma colegiada, aprovar tais transações. A Diretoria ou o Conselho de Administração, conforme
o caso, poderão condicionar a aprovação da Transação com Partes Relacionadas às adequações que
julgar necessárias.
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
Não se sujeitam às regras e aos procedimentos desta Política as Transações com Partes Relacionadas
referentes a (i) remuneração dos administradores da Companhia e (ii) a prestação de garantias à
Companhia por seus acionistas controladores, desde que prestadas no melhor interesse da
Companhia.
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Contrato quitado no 1T20
Garantir fundos para início das operações em EUA
Outra
Mutuante
08/01/2020
Controlada
Contrato de mútuo entre partes relacionadas oriundo de captação realizada nos EUA
N/A
N/A
Repassar recursos captados nos EUA pela controlada para a controladora
Devedor

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

AERIS LLC

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

20/05/2020
Acionista Controlador
Mútuo entre partes relacionadas
N/A
N/A

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

40.000.000,00

49.349.233,00

Alexandre Funari Negrão

Especificar

N/A

Garantia e seguros

R$:40000000,00

R$:54541000,00

31/Dezembro/2021

3 anos

Contrato de mútuo entre partes relacionadas objeto de início de operação para a empresa dos EUA

0,00

Objeto contrato

2.839,00

Controlada

Duração

Relação com o emissor

Montante (Reais)

04/09/2019

Saldo existente

Aeris LCC

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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Devedor

Posição contratual do emissor

Especificar

Prover Capital de giro para as operações

Natureza e razão para a operação

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada

Saldo existente

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

(a) identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses
A Companhia adotou, para todas as transações identificadas no item 16.2, as medidas previstas na
Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), nas normas da CVM e no Regulamento de
Listagem do Novo Mercado para identificar conflitos de interesse, não havendo, na época da
realização das operações indicadas no item 16.2 acima, regra formalizada da Companhia para tal
fim, tendo em vista que a elaboração e aprovação da Política de Transações com Partes
Relacionadas são recentes.
Ainda assim, todas as Transações com Partes Relacionadas da Companhia listadas no item 16.2
acima foram devidamente submetidas aos órgãos decisórios da Companhia a que estavam
subordinadas, conforme regras vigentes.
No mais, não houve necessidade de estabelecimento, pela Companhia, de nenhum mecanismo
formal adicional para verificar a existência de eventual conflito de interesses relacionado a uma
operação específica que esteja identificada no item 16.2 deste Formulário de Referência. Todas as
transações com partes relacionadas identificadas no item 16.2 deste Formulário de Referência
foram celebradas em observância a e conformidade com as medidas legais de tratamento de
conflitos de interesses.
(b) demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento
compensatório adequado.
Todas as transações com partes relacionadas da Companhia foram celebradas em condições
equitativas, ao menos igualmente favoráveis à Companhia, do que as condições disponíveis no
mercado, de modo que para sua celebração foram contemplados seus principais termos, as bases de
mercado e as condições financeiras e operacionais que justificaram sua realização.
A Companhia destaca, dessa forma, que a contratação de serviços, a celebração de contratos e o
estabelecimento de suas relações comerciais consideram avaliações internas e condições praticadas
no mercado, inclusive no que se refere a transações com partes relacionadas, cuidando de assegurar
que tais transações e relações atendam a seu próprio interesse e ao interesse de seus acionistas.
Dessa forma, a Companhia entende que todas as transações foram realizadas no interesse da
Companhia.
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas
Não há informações relevantes a serem fornecidas para este item.
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20/08/2020

Tipo de capital

25/08/2020

Tipo de capital

25/08/2020

Tipo de capital

28/09/2020

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

37.340.397,13

2.200.000.000,00

Capital Autorizado

37.340.397,13

Capital Subscrito

Capital Emitido

37.340.397,13

Capital Integralizado

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações Sobre O Capital Social
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N/A

Já subscrito e integralizado

Já subscrito e integralizado

Já subscrito e integralizado

Prazo de integralização

0

615.828.842

615.828.842

615.828.842

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)
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0

615.828.842

615.828.842

615.828.842

Quantidade total de ações
(Unidades)

Versão : 1

793

6.158.288

Subscrição
particular

Moeda corrente nacional

1.157.009,97

Ordinárias
(Unidades)

Tipo de
aumento

Forma de integralização

25/08/2020

Valor total emissão
(Reais)

O preço de emissão foi fixado com base no artigo 170, §1°, II da Lei 6.404/1976.

AGE

25/08/2020

Data emissão

Critério para determinação do
preço de emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação

17.2 - Aumentos do Capital Social
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0

Preferênciais
(Unidades)
6.158.288

1,00000000

0,19

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
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17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista não ter ocorrido desdobramentos, grupamentos e bonificações nos últimos três exercícios
sociais, nem no exercício social corrente.
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista não ter havido reduções de capital nos últimos três exercícios sociais, nem no exercício
social corrente.
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17.5 - Outras Informações Relevantes
Não aplicável. A Companhia entende que todas as informações relevantes foram divulgadas nos
demais itens desta Seção 17.
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

As ações ordinárias conferem ao seu titular direito a participar do lucro distribuído a título de
dividendo e/ou juros sobre capital próprio, observado que, nos termos do Estatuto Social, os
acionistas terão o direito ao recebimento de um dividendo anual mínimo de 25% (vinte e cinto por
cento) do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei das S.A.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

Nas hipóteses em que a legislação conferir direito de retirada a acionista dissidente de deliberação
da Assembleia Geral, o valor do reembolso devido ao acionista será determinado pela divisão do
valor do patrimônio líquido, conforme apurado nas últimas demonstrações financeiras individuais
aprovadas em Assembleia Geral, pelo número total de ações de emissão da Companhia.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

De acordo com a Lei das S.A., nem o Estatuto Social, nem as deliberações adotadas pelos
acionistas em assembleias gerais podem privar os acionistas dos seguintes direitos: (i) participar da
distribuição dos lucros; (ii) participar, na proporção da sua participação no capital social, da
distribuição de quaisquer ativos remanescentes na hipótese de liquidação da Companhia; (iii) direito
de preferência na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição,
exceto em determinadas circunstâncias previstas na Lei das S.A.; (iv) fiscalizar, na forma prevista
na Lei das S.A., a gestão dos negócios sociais; (v) votar nas assembleias gerais; e (vi) retirar-se da
Companhia, nos casos previstos na Lei das S.A.
De acordo com o art. 7º do Estatuto, a emissão de ações, de debêntures conversíveis em ações, ou
de bônus de subscrição, pode ser realizada com exclusão do direito de preferência ou com redução
do prazo para exercício desse direito.

Outras características
relevantes

Todas as características relevantes foram indicadas nos itens acima.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
Nos termos do art. 52, Parágrafo Primeiro do Estatuto Social, a Companhia não deve
registrar, consentir ou ratificar qualquer voto ou aprovação dos acionistas que viole ou seja
incompatível com as disposições dos acordos de acionistas arquivados em sua sede ou que,
de qualquer forma, possa prejudicar os direitos dos acionistas sob tais acordos.
Adicionalmente, nos termos do art. 47 do Estatuto Social da Companhia, a alienação direta
ou indireta do controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por
meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva,
de que o adquirente do controle se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição de ações
tendo por objeto ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas da
Companhia, observando as condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação
em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento
igualitário àquele dado ao alienante.
Por fim, nos termos do art. 48 do Estatuto Social da Companhia, qualquer novo acionista
relevante que adquira ou se torne titular de ações de emissão da Companhia ou de outros
direitos, incluindo usufruto ou fideicomisso sobre ações de emissão da Companhia em
quantidade igual ou superior a 34% (trinta e quatro por cento) do seu capital social deverá
efetivar oferta pública de aquisição de ações para aquisição da totalidade das ações de emissão
da Companhia, observando-se o disposto na regulamentação aplicável da CVM, os
regulamentos da B3.
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
Não há exceções e/ou cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos
previstos no Estatuto Social da Companhia.
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários
Negociados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, pois a Companhia não possui valores mobiliários negociados em bolsa de valores ou mercado de balcão
organizado até a data deste Formulário de Referência.

800

PÁGINA: 306 de 327

Formulário de Referência - 2020 - AERIS ENERGY

Versão : 1

18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, pois a Companhia não possui outros valores mobiliários emitidos atualmente no Brasil que não sejam ações
e que não tenham vencido ou sido resgatados.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, pois a Companhia não possui outros valores mobiliários emitidos no Brasil que não sejam ações e que não
tenham vencido ou sido resgatados.
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação
Não aplicável. Não há valores mobiliários de emissão da Companhia admitidos à negociação em
mercados brasileiros, sendo certo que a Companhia protocolou, em 25 de agosto de 2020, o pedido
de listagem de suas ações junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no segmento Novo Mercado.
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável. Não há valores mobiliários de emissão da Companhia admitidos à negociação em mercados estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável. Não há títulos de emissão da Companhia emitidos no exterior.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição
Não aplicável, haja visto que a Companhia não realizou ofertas públicas de valores mobiliários de sua
emissão nos últimos 3 exercícios sociais.
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas
Não aplicável, haja visto que a Companhia não realizou ofertas públicas de valores mobiliários de sua
emissão nos últimos 3 exercícios sociais.
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição
Não aplicável. A Companhia não realizou ofertas públicas de aquisição relativas a ações de emissão
de terceiros.
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários
Todas as informações relevantes referentes a este tópico foram divulgadas nos itens anteriores.
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve aprovação de planos de recompra de ações da Companhia nos últimos três exercícios sociais e no exercício
social em andamento.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não manteve, nos últimos três exercícios sociais e não mantém, no exercício social corrente, valores
mobiliários em tesouraria.

811

PÁGINA: 317 de 327

Formulário de Referência - 2020 - AERIS ENERGY

Versão : 1

19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria
Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação à Seção 19 deste
Formulário de Referência.

812

PÁGINA: 318 de 327

Formulário de Referência - 2020 - AERIS ENERGY

Versão : 1

20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

18/08/2020

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

Significa (i) a Companhia; (ii) os Acionistas Controladores, diretos e indiretos da Companhia; (iii)
os Administradores; (iv) os Conselheiros Fiscais; (v) membros de Órgãos com Funções Técnicas
ou Consultivas criados por disposição estatutária; e (vi) quaisquer empregados e terceiros
contratados pela Companhia que tenham acesso permanente ou eventual a Informação
Privilegiada. (“Pessoas Vinculadas”).

Principais características e locais de consulta
A Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia (“Política de Negociação”) tem por principais finalidades
coibir o uso indevido de Informação Privilegiada, bem como estabelecer as regras e diretrizes a serem observadas pelas Pessoas
Vinculadas no que tange à negociação dos Valores Mobiliários, nos termos da Instrução da CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002,
conforme alterada (“Instrução CVM 358”) e das políticas internas da própria Companhia.
Além das negociações por parte das Pessoas Vinculadas, as normas da Política de Negociação aplicam-se também a qualquer pessoa
que tenha acesso permanente ou eventual Informação Relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado,
em especial aqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a Companhia, tais como auditores independentes,
quaisquer terceiros contratados, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição de
valores mobiliários (“Terceiros Vinculados”). São aplicáveis, ainda, para às negociações realizadas diretamente pelas Pessoas
Vinculadas, mas também às negociações realizadas em seu benefício próprio, direta e/ou indiretamente, mediante a utilização, por
exemplo, de: (i) sociedade por elas controlada, direta ou indiretamente; (ii) terceiros com que mantenham contrato de gestão, fidúcia,
administração de carteira de investimentos em ativos financeiros; (iii) procuradores ou agentes; e/ou (iv) Pessoas Ligadas, conforme
definido na Política de Negociação.
Mesmo nos períodos de vedação à negociação, as restrições contidas na Política de Negociação não se aplicam às negociações
realizadas por fundos de investimento de que sejam cotistas as Pessoas Vinculadas desde que: (a) os fundos de investimento não sejam
exclusivos; e (b) as decisões de negociação do administrador do fundo de investimento não possam ser influenciadas pelos cotistas.
A Política de Negociação da Companhia pode ser encontrada no site de Relações com Investidores da Companhia:
www.ri.aerisenergy.com.br e no site da CVM: www.cvm.gov.br (neste site acessar “Informações de Regulados” ao lado esquerdo da tela,
clicar em “Companhias”, clicar em “Informações Periódicas e Eventuais de Companhias”, buscar “Aeris Indústria e Comércio de
Equipamentos para Geração de Energia S.A.” no campo disponível, clicar sobre o nome da companhia, e posteriormente selecionar
“Política de Negociação de Valores Mobiliários”).
Períodos de vedação e descrição
As Pessoas Vinculadas deverão abster-se de realizar quaisquer negociações com valores
dos procedimentos de fiscalização mobiliários nos seguintes casos: (a) antes da divulgação ao mercado de fato relevante de que
tenham conhecimento, ocorrido nos negócios da Companhia, (b) tratando-se de administradores,
quando se afastarem de cargos na administração da Companhia, anteriormente à divulgação de
fatos relevantes originados durante seu período de gestão, e até: (i) o encerramento do prazo de
6 (seis) meses contado da data de seu afastamento; ou (ii) a divulgação ao público do fato
relevante; (c) quando tomarem conhecimento de intenção da Companhia de promover
incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária; (d) em
relação aos acionistas controladores e membros do conselho de administração e diretores,
sempre que estiver em curso a aquisição ou a alienação de valores mobiliários pela própria
Companhia, suas controladas, coligadas ou outra sociedade sob controle comum, ou se tiver sido
outorgada opção ou mandato para o mesmo fim; (e) no período de 15 (quinze) dias que anteceder
a divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (por exemplo, DFP) exigidas pela CVM; e
(f) nos Períodos de Bloqueio fixados pelo Diretor de Relações com Investidores, conforme
disposto na Política de Negociação.
O conselho de administração não poderá deliberar a aquisição ou a alienação de ações de
própria emissão da Companhia nas seguintes hipóteses e enquanto as respectivas operações
não forem tornadas públicas por meio da divulgação de fato relevante: (a) celebração de acordo
ou contrato visando à transferência do controle acionário respectivo, ou se houver sido outorgada
opção ou mandato para o mesmo fim; (b) intenção de promover incorporação, cisão total ou
parcial, fusão, transformação ou reorganização societária. As vedações para negociação com
valores mobiliários previstas acima deixarão de vigorar tão logo a Companhia divulgue fato
relevante ao mercado, tornando públicas as operações mencionadas nos itens (a) e (b) acima.
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20.2 - Outras Informações Relevantes
Sem prejuízo das informações divulgadas na Seção 20.1, deste Formulário de Referência, seguem
abaixo informações complementares sobre a Política de Negociação da Companhia:
Planos Individuais de Investimento
As Pessoas Vinculadas poderão ter planos individuais de investimento de valores mobiliários de
emissão da Companhia, que serão submetidos ao Diretor de Relações com Investidores para exame
da sua compatibilidade com os dispositivos da Política de Negociação (“Planos Individuais de
Investimento”).
Os Planos Individuais de Investimento poderão permitir que Pessoas Vinculadas negociem Valores
Mobiliários nos Períodos de Vedação, desde que: (i) sejam formalizados por escrito perante o Diretor
de Relações com Investidores previamente à realização das negociações; (ii) estabeleçam, em caráter
irrevogável e irretratável, as datas e os valores ou quantidades dos negócios a serem realizados pelos
participantes; e (iii) prevejam prazo mínimo de 6 (seis) meses para que o próprio plano, suas eventuais
modificações e cancelamento produzam efeitos.
Determinação dos Períodos de Bloqueio (Blackout Period)
É facultado ao Diretor de Relações com Investidores, independentemente de justificação, fixar
Períodos de Bloqueio aplicáveis a todas ou determinadas Pessoas Vinculadas, mediante comunicação
enviada às Pessoas Vinculadas que indique expressamente os termos inicial e final do Período de
Bloqueio. A comunicação não necessariamente informará os fatos que deram origem ao bloqueio.
Os destinatários das determinações de proibição de negociação emitidas pelo Diretor de Relações
com Investidores deverão abster-se de negociar os valores mobiliários, durante todo o período fixado,
mantendo tais determinações e avisos em absoluta confidencialidade.
Exceções às Restrições à Negociação
A vedação às Pessoas Vinculadas de negociarem valores mobiliários antes da divulgação ao mercado
de fato relevante de que tenham conhecimento, ocorrido nos negócios da Companhia, conforme
descrita no item “Vedações à Negociação” acima, não se aplica à Companhia e às Pessoas Vinculadas
quanto à aquisição de ações que se encontrem em tesouraria, através de negociação privada,
decorrente do exercício de opção de compra de acordo com plano de outorga de opção de compra
de ações aprovado em assembleia geral da Companhia.
Será permitida a aquisição de ações de emissão da Companhia, no período de 15 (quinze) dias que
anteceder a divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP) exigidas pela CVM, realizada
em conformidade com Plano Individual de Investimento de que trata o item “Plano Individual de
Investimento” acima, desde que: (a) sejam formalizados por escrito perante o Diretor de Relações
com Investidores antes da realização de quaisquer negociações; (b) estabeleçam, em caráter
irrevogável e irretratável, as datas e os valores ou quantidades dos negócios a serem realizados pelos
participantes; (c) prevejam prazo mínimo de 6 (seis) meses para que o próprio plano, suas eventuais
modificações e cancelamento produzam efeitos; (d) a Companhia tenha aprovado cronograma
definindo com datas específicas para divulgação dos formulários ITR e DFP; e (e) obriguem seus
participantes a reverter à Companhia quaisquer perdas evitadas ou ganhos auferidos em negociação
de valores mobiliários decorrentes de eventual alteração nas datas de divulgação dos formulários ITR
e DFP, apurados por meio de critérios razoáveis definidos no próprio plano.
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20.2 - Outras Informações Relevantes

As vedações à negociação mencionadas nas alíneas (a) a (d) do item “Períodos de vedação e descrição
dos procedimentos de fiscalização” da Seção 20.1 deste Formulário de Referência não se aplicam às
negociações realizadas em conformidade com Plano Individual de Investimentos, desde que
observados os requisitos previstos nos itens (a) a (c) acima.
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
Exceto pela Política de Divulgação de Informações (“Política de Divulgação”) devidamente
aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 18 de
agosto de 2020 e retificada em 28 de setembro de 2020, a Companhia não adota qualquer
outra norma, regimento ou procedimento interno relativo à divulgação de informações.
Maiores informações sobre a Política de Divulgação da Companhia podem ser encontradas
no item 21.2 deste Formulário de Referência.
A Companhia destaca ainda que, além da sua Política de Divulgação, também observa os
requisitos, procedimentos e diretrizes legais e regulamentares aplicáveis à divulgação de
informações pelas companhias abertas, em especial aquelas previstas na Lei n.º 6.404, de
1976, e nas Instruções CVM n.º 358, de 2002, e 480, de 2009.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
Conforme Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“ICVM 358”),
a Política de Divulgação de Informações da Companhia tem por objetivo estabelecer e
esclarecer regras, procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Diretor de Relações
com Investidores e demais Pessoas Vinculadas (conforme termo definido no item 20.1 deste
Formulário de Referência) no que concerne à utilização e à divulgação de Informações
Relevantes, bem como à manutenção do sigilo de Informações Privilegiadas.
Considera-se “Informação Relevante”, nos termos da ICVM 358, toda e qualquer decisão de
Acionista Controlador, deliberação de assembleia geral ou órgãos de administração da
Companhia, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico,
negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia, que
possa influir de modo ponderável: (i) na cotação dos Valores Mobiliários; (ii) na decisão dos
investidores de comprar, vender ou manter os Valores Mobiliários; ou (iii) na decisão dos
investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de Valores
Mobiliários.
Considera-se “Informação Privilegiada” toda Informação Relevante ainda não divulgada ao
mercado e ao público investidor.
A divulgação de Informações Relevantes ocorrerá por meio de: (i) nos Jornais Diário Oficial
do Estado do Ceará e “O Estado”; (ii) sistema eletrônico disponível na página da CVM na
internet; e (iii) site de Relações com Investidores da Companhia: www.ri.aerisenergy.com.br.
Caberá ao Diretor de Relações com Investidores (i) divulgar e comunicar à CVM e às Bolsas
de Valores, imediatamente após sua ciência e análise, na forma das normas aplicáveis,
qualquer Informação Relevante relativa aos negócios da Companhia; (ii) zelar pela ampla e
imediata disseminação da Informação Relevante simultaneamente nas Bolsas de Valores,
assim como ao público investidor em geral; (iii) na hipótese de solicitação de esclarecimentos
por parte da CVM ou das Bolsas de Valores, ou caso ocorra oscilação atípica na cotação,
preço ou quantidade negociada dos Valores Mobiliários, inquirir as Pessoas Vinculadas e com
acesso a Informações Relevantes, conforme o caso, com o objetivo de averiguar se essas têm
conhecimento de informação que deva ser divulgada ao mercado; (iv) analisar e decidir sobre
a caracterização de fato ou ato como sendo Informação Relevante e participar do processo
decisório relativo à conveniência ou não de sua imediata divulgação ao mercado; (v)
conforme o caso, nos termos e hipóteses estabelecidos nas normas aplicáveis, enviar à CVM
e às Bolsas de Valores informações relativas à titularidade e às negociações realizadas com
Valores Mobiliários, e com valores mobiliários de emissão ou referenciados em valores
mobiliários de emissão de controladoras ou Controladas da Companhia que sejam
companhias abertas, com relação à própria Companhia, suas Controladas e Coligadas, aos
Administradores, Conselheiros Fiscais e membros de Órgãos com Funções Técnicas ou
Consultivas, e aos Acionistas Controladores; e (vi) aplicar a Política de Divulgação e
acompanhar a sua execução.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
A Informação Relevante poderá deixar de ser divulgada em casos excepcionais, após análise
e decisão do Diretor de Relações com Investidores, dos Acionistas Controladores ou dos
Administradores, conforme o caso, de que sua divulgação pode colocar em risco interesse
legítimo da Companhia. No mesmo sentido, na divulgação de Informação Relevante, poderá
ser omitido, dentre outras informações, o nome da contraparte e a localização do ativo, desde
que tal omissão não comprometa a inteligibilidade e a clareza da informação.
Sempre que possível, a divulgação de Informação Relevante deverá ocorrer após o
encerramento dos negócios nas Bolsas de Valores e entidades do mercado de balcão
organizado em que os Valores Mobiliários sejam admitidos a negociação, observado que,
caso seja necessária a divulgação antes da abertura da sessão de negociação, tal divulgação
deverá ser preferencialmente realizada com pelo menos uma hora de antecedência, bem
como que, caso haja negociação simultânea em mais de uma Bolsa de Valores em diferentes
países, deverá prevalecer o horário de funcionamento das Bolsas de Valores localizadas no
território brasileiro.
Caso seja imperativo que a divulgação de Informação Relevante ocorra durante o horário de
negociação, o Diretor de Relações com Investidores deverá solicitar, sempre
simultaneamente às Bolsas de Valores em que os valores mobiliários da Companhia sejam
admitidos à negociação, a suspensão da negociação dos valores mobiliários da Companhia
pelo tempo necessário à adequada disseminação da Informação Relevante, observados os
procedimentos previstos nos regulamentos editados pelas Bolsas de Valores.
As Pessoas Vinculadas que tenham conhecimento de qualquer Informação Relevante
deverão comunicar o Diretor de Relações com Investidores para que este, por sua vez, tome
as medidas necessárias para divulgação da informação, nos termos da lei e da Política de
Divulgação, sem prejuízo de medidas adicionais que sejam exigidas pela regulamentação.
Especificamente no caso de acionistas controladores, diretores, membros do conselho de
administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas
criados por disposição estatutária, caso as tenham conhecimento pessoal de Informação
Relevante, sempre que constatarem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no
cumprimento de seu dever de divulgar a respectiva Informação Relevante, deverão
comunicar imediatamente tal Informação Relevante à CVM.
As Pessoas Vinculadas devem: (i) não se valer de Informações Privilegiadas para obter, direta
ou indiretamente, para si ou para terceiros, quaisquer vantagens, incluindo por meio da
compra ou venda de valores mobiliários; (ii) comunicar à Companhia as informações que
estejam obrigadas a informar nos termos e nos prazos da legislação e regulamentação
aplicável; (iii) caso inadvertidamente ou sem autorização, de qualquer modo comuniquem,
pessoalmente ou por meio de terceiros, Informações Privilegiadas a pessoas não vinculadas
à Política de Divulgação nem submetidas a dever de sigilo, informar tal ato imediatamente
ao Diretor de Relações com Investidores para que adote as medidas que entender cabíveis; e
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
(iv) comunicar imediatamente ao Diretor de Relações com Investidores quaisquer violações
à Política de Divulgação de que tenham conhecimento.
As Pessoas Vinculadas devem, ainda, guardar sigilo de quaisquer Informações Privilegiadas
às quais tenham acesso em razão do cargo ou posição que ocupam, até sua divulgação ao
mercado, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o
façam, respondendo solidariamente com esses na hipótese de descumprimento. Além disso,
as Pessoas Vinculadas devem abster-se de discutir Informações Relevantes em lugares
públicos, sendo que somente deverão tratar de assuntos relacionados a Informação Relevante
com aqueles que tenham necessidade de conhecer a Informação Relevante.
As Pessoas Vinculadas responsáveis pelo descumprimento de qualquer disposição constante
da Política de Divulgação e da legislação específica se obrigam a ressarcir a Companhia e/ou
as outras Pessoas Vinculadas, integralmente e sem limitação, de todos os prejuízos que a
Companhia e/ou as outras Pessoas Vinculadas venham a incorrer e que sejam decorrentes,
direta ou indiretamente, de tal descumprimento, sem prejuízo da sujeição às medidas e
penalidades previstas na legislação e regulamentação aplicáveis.
A Política de Divulgação de Informações da Companhia pode ser encontrada no site de
Relações com Investidores da Companhia: www.ri.aerisenergy.com.br e no site da CVM:
www.cvm.gov.br (neste site acessar “Informações de Regulados” ao lado esquerdo da tela,
clicar em “Companhias”, clicar em “Informações Periódicas e Eventuais de Companhias”,
acessar o link “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes,
Comunicados ao Mercados, entre outros)”, buscar “Aeris Indústria e Comércio de
Equipamentos para Geração de Energia S.A.” no campo disponível, clicar sobre o nome da
companhia, e posteriormente selecionar “Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante”).
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
Qualquer alteração na Política de Divulgação deverá ser (i) aprovada por deliberação da
maioria dos membros do Conselho de Administração presentes à reunião que deliberar sobre
o assunto e (ii) comunicada à CVM e às Bolsas de Valores.
O responsável pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da Política de
Divulgação de informações da Companhia é o Diretor de Relações com Investidores.
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21.4 - Outras Informações Relevantes
Não existem outras informações consideradas relevantes relativas a este item.
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