Formulário de Referência - 2022 - TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S/A

Versão : 1

Índice

1. Responsáveis pelo formulário
1.0 - Identificação

1

±Declaração do Diretor Presidente

2

1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores

3

1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com Investidores

4

2. Auditores independentes
2.1 / 2 - Identificação e remuneração

7

2.3 - Outras inf. relev. - Auditores

9

3. Informações financ. selecionadas
3.1 - Informações financeiras

10

3.2 - Medições não contábeis

11

3.3 - Eventos subsequentes às DFs

14

3.4 - Política destinação de resultados

16

3.5 - Distribuição de dividendos

19

3.6 - Dividendos-Lucros Retidos/Reservas

20

3.7 - Nível de endividamento

21

3.8 - Obrigações

22

3.9 - Outras inf. relev. - Inf. Financeiras

23

4. Fatores de risco
4.1 - Descrição - Fatores de Risco

24

4.2 - Descrição - Riscos de Mercado

25

4.3 - Processos não sigilosos relevantes

26

4.4 - Processos não sigilosos ±Adm/Contr/Invest

29

4.5 - Processos sigilosos relevantes

30

4.6 - Processos repetitivos ou conexos

31

4.7 - Outras contingências relevantes

32

4.8 - Regras-país origem/país custodiante

33

5. Gerenciamento de riscos e controles internos
5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

34

5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

42

5.3 - Descrição - Controles Internos

43

Formulário de Referência - 2022 - TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S/A

Versão : 1

Índice
5.4 - Programa de Integridade

48

5.5 - Alterações significativas

49

5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

50

6. Histórico do emissor
6.1 / 2 / 4 - Constituição / Prazo / Registro CVM

51

6.3 - Breve histórico

52

6.5 - Pedido de falência ou de recuperação

54

6.6 - Outras inf. relev. - Histórico

55

7. Atividades do emissor
7.1 - Descrição - atividades emissor/controladas

56

7.1.a - Infs. de sociedade de economia mista

62

7.2 - Inf. sobre segmentos operacionais

63

7.3 - Produção/comercialização/mercados

65

7.4 - Principais clientes

66

7.5 - Efeitos da regulação estatal

67

7.6 - Receitas relevantes no exterior

68

7.7 - Efeitos da regulação estrangeira

69

7.8 - Políticas socioambientais

70

7.9 - Outras inf. relev. - Atividades

72

8. Negócios extraordinários
8.1 - Aquisição/alienação ativo relevante

73

8.2 - Alterações na condução de negócios

74

8.3 - Contratos relevantes

75

8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.

76

9. Ativos relevantes
9.1 - Outros bens relev. ativo não circulante

77

9.1.a - Ativos imobilizados

81

9.1.b - Ativos Intangíveis

82

9.1.c - Participação em sociedades

83

9.2 - Outras inf. relev. - Ativos Relev.

84

10. Comentários dos diretores
10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

85

Formulário de Referência - 2022 - TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S/A

Versão : 1

Índice

10.2 - Resultado operacional e financeiro

86

10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

89

10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

90

10.5 - Políticas contábeis críticas

91

10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

94

10.7 - Coment. s/itens não evidenciados

95

10.8 - Plano de Negócios

96

10.9 - Outros fatores com influência relevante

97

11. Projeções
11.1 - Projeções divulgadas e premissas

98

11.2 - Acompanhamento das projeções

99

12. Assembléia e administração
12.1 - Estrutura administrativa

100

12.2 - Regras, políticas e práticas em assembléias

101

12.3 - Regras, políticas e práticas do CA

103

12.4 - Cláusula compromissória - resolução de conflitos

104

12.5/6 - Composição e experiência prof. da adm. e do CF

105

12.7/8 - Composição dos comitês

109

12.9 - Relações familiares

110

12.10 - Relações de subord., prest. serviço ou controle

111

12.11 - Acordos /Seguros de administradores

112

12.12 - Outras inf. relev. - Assemb. e Adm

113

13. Remuneração dos administradores
13.1 - Política/prática de remuneração

114

13.2 - Remuneração total por órgão

115

13.3 - Remuneração variável

116

13.4 - Plano de remuneração baseado em ações

120

13.5 - Remuneração baseada em ações

122

13.6 - Opções em aberto

123

13.7 - Opções exercidas e ações entregues

124

13.8 - Precificação das ações/opções

125

Formulário de Referência - 2022 - TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S/A

Versão : 1

Índice
13.9 - Participações detidas por órgão

126

13.10 - Planos de previdência

127

13.11 - Remuneração máx, mín e média

128

13.12 - Mecanismos remuneração/indenização

129

13.13 - Percentual partes relacionadas na rem.

130

13.14 - Remuneração - outras funções

132

13.15 - Rem. reconhecida - controlador/controlada

133

13.16 - Outras inf. relev. - Remuneração

134

14. Recursos humanos
14.1 - Descrição dos recursos humanos

135

14.2 - Alterações relevantes-Rec. humanos

136

14.3 - Política remuneração dos empregados

137

14.4 - Relações emissor / sindicatos

138

14.5 - Outras informações relevantes - Recursos humanos

139

15. Controle e grupo econômico
15.1 / 2 - Posição acionária

140

15.3 - Distribuição de capital

144

15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico

145

15.5 - Acordo de Acionistas

146

15.6 - Alterações rel. particip. - controle e Adm

147

15.7 - Principais operações societárias

148

15.8 - Outras informações relevantes - Controle e grupo econômico

149

16. Transações partes relacionadas
16.1 - Regras, políticas e práticas - Part. Rel.

150

16.2 - Transações com partes relacionadas

151

16.3 - Tratamento de conflitos/Comutatividade

153

16.4 - Outras informações relevantes - Transações com partes relacionadas

154

17. Capital social
17.1 - Informações - Capital social

155

17.2 - Aumentos do capital social

156

17.3 - Desdobramento, grupamento e bonificação

157

17.4 - Redução do capital social

158

Formulário de Referência - 2022 - TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S/A

Versão : 1

Índice

17.5 - Outras inf. relevantes-Capital social

159

18. Valores mobiliários
18.1 - Direitos das ações

160

18.2 - Regras estatutárias que limitem direito de voto

162

18.3 - Suspensão de direitos patrim./políticos

163

18.4 - Volume/cotação de valores mobiliários

164

18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil

165

18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários

166

18.6 - Mercados de negociação no Brasil

167

18.7 - Negociação em mercados estrangeiros

168

18.8 - Títulos emitidos no exterior

169

18.9 - Ofertas públicas de distribuição

170

18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas

171

18.11 - Ofertas públicas de aquisição

172

18.12 - Outras inf. Relev. - Val. Mobiliários

173

19. Planos de recompra/tesouraria
19.1 - Descrição - planos de recompra

174

19.2 - Movimentação v.m. em tesouraria

175

19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria

176

20. Política de negociação
20.1 - Descrição - Pol. Negociação

177

20.2 - Outras inf.relev - Pol. Negociação

178

21. Política de divulgação
21.1 - Normas, regimentos ou procedimentos

179

21.2 - Descrição - Pol. Divulgação

181

21.3 - Responsáveis pela política

182

21.4 - Outras inf.relev - Pol. Divulgação

183

Formulário de Referência - 2022 - TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S/A

Versão : 1

1. Responsáveis pelo formulário / 1.0 - Identificação

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

VIKTOR MAXIMILIANO AUGUSTO DOS SANTOS VERAS

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

ROBERTO GARCIA DE SOUZA

Cargo do responsável

Diretor Presidente
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1. Responsáveis pelo formulário / 1.1 – Declaração do Diretor Presidente

TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 15.115.504/0001-24
NIRE 29.300.010.065

DECLARAÇÃO

Pelo presente instrumento, a Diretoria da TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A., sociedade por
ações de capital aberto, com sede BA 099, – Estrada do Coco – Abrantes – Camaçari, Bahia, inscrita
no CNPJ sob nº 15.115.504/0001-24, declara que:
(i) Reviu e concorda com as informações do Formulário de Referência.
(ii) Todas as informações contidas no Formulário atendem ao disposto na instrução CVM 480, em
especial aos arts. 14 a 19.
(iii) O conjunto de informações nele contido é um relato verdadeiro, preciso e completo da situação
econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores
mobiliários por ele emitidos.

Camaçari, 31 de maio de 2022.
________________________________
Roberto Garcia de Souza
(Diretor)
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1. Responsáveis pelo formulário / 1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores

TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 15.115.504/0001-24
NIRE 29.300.010.065

DECLARAÇÃO

Pelo presente instrumento, o Diretor de Relações com Investidores da TRONOX PIGMENTOS DO
BRASIL S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede BA 099 – Estrada do Coco – Abrantes
– Camaçari, Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 15.115.504/0001-24, declara que:
(i) Reviu e concorda com as informações do Formulário de Referência.
(ii) Todas as informações contidas no Formulário atendem ao disposto na instrução CVM 480, em
especial aos arts. 14 a 19.
(iii) O conjunto de informações nele contido é um relato verdadeiro, preciso e completo da situação
econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores
mobiliários por ele emitidos.

Camaçari, 31 de maio de 2022
__________________________________
Viktor Maximiliano A S Veras
(Diretor de Relações com Investidores)
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1. Responsáveis pelo formulário / 1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com
Investidores

1. Responsáveis pelo formulário
1.0 - Identificação dos responsáveis
Nome do responsável pelo conteúdo do formulário
ROBERTO GARCIA DE SOUZA
VIKTOR MAXIMILIANO A S VERAS

Cargo do responsável
Diretor
Diretor de Relações com Investidores
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1. Responsáveis pelo formulário / 1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com
Investidores
TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 15.115.504/0001-24
NIRE 29.300.010.065

DECLARAÇÃO

Pelo presente instrumento, a Diretoria da TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A., sociedade por
ações de capital aberto, com sede BA 099 – Estrada do Coco – Abrantes – Camaçari, Bahia, inscrita
no CNPJ sob nº 15.115.504/0001-24, declara que:
(i) Reviu e concorda com as informações do Formulário de Referência.
(ii) Todas as informações contidas no Formulário atendem ao disposto na instrução CVM 480, em
especial aos arts. 14 a 19.
(iii) O conjunto de informações nele contido é um relato verdadeiro, preciso e completo da situação
econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores
mobiliários por ele emitidos.

Camaçari, 31 de maio de 2022
________________________________
Roberto Garcia de Souza
(Diretor)
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1. Responsáveis pelo formulário / 1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com
Investidores
TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 15.115.504/0001-24
NIRE 29.300.010.065

DECLARAÇÃO

Pelo presente instrumento, o Diretor de Relações com Investidores da TRONOX PIGMENTOS DO
BRASIL S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede BA 099 – Estrada do Coco – Abrantes
– Camaçari, Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 15.115.504/0001-24, declara que:
(i) Reviu e concorda com as informações do Formulário de Referência.
(ii) Todas as informações contidas no Formulário atendem ao disposto na instrução CVM 480, em
especial aos arts. 14 a 19.
(iii) O conjunto de informações nele contido é um relato verdadeiro, preciso e completo da situação
econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores
mobiliários por ele emitidos.

Camaçari, 31 de maio de 2022
__________________________________
Viktor Maxiliano A S Veras
(Diretor de Relações com Investidores)
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2. Auditores independentes / 2.1 / 2 - Identificação e remuneração
Possui auditor?

SIM

Código CVM

287-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.

CPF/CNPJ

61.562.112/0001-20

Período de prestação de serviço

01/01/2017

Descrição do serviço contratado

Auditoria das Demonstrações Financeiras para os exercícios sociais findos em 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019,
31/12/2020 e 31/12/2021 e revisão especial das informações trimestrais destes exercícios.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Os honorários pelos serviços de auditoria e revisões especiais do ano de 2021 são equivalentes a R$ 375.608,27.

Justificativa da substituição

Atendendo a rotatividade de auditores independentes, em conformidade com o caput do art. 31 da Instrução Normativa CVM
308/99.

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

Não se aplica.

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

CPF

Endereço

Leandro Mauro Ardito

01/01/2017

157.009.658-95

Av. Tancredo Neves, 620, Ed. Mundo Plaza., 34º andar., Pituba, Salvador, BA, Brasil, CEP 41820020, Telefone (71) 34177500, Fax (71) 34177500, e-mail: leandro.ardito@pwc.com

Luciano Jorge Moreira Sampaio Júnior

01/01/2019

633.026.755-34

Av. Tancredo Neves, 2539, Ed. CEO Salvador Shopping, 22º andar., Caminho das Árvores,
Salvador, BA, Brasil, CEP 41820-021, Telefone (71) 34177500, Fax (71) 34177500, e-mail:
luciano.sampaio@pwc.com
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

418-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

KPMG Auditores Independentes Ltda.

CPF/CNPJ

57.755.217/0001-29

Período de prestação de serviço

01/01/2022

Descrição do serviço contratado

Auditoria das Demonstrações Financeiras para os exercícios sociais findos em 31/12/2022, 31/12/2023, 31/12/2024 e revisão
especial das informações trimestrais destes exercícios.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Os honorários pelos serviços para o triênio, são equivalentes a R$ 781.365,00 (setecentos e oitenta e um mil, trezentos e
sessenta e cinco reais)
.

Justificativa da substituição

Não se aplica.

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

Não se aplica.

Nome responsável técnico
Hildebrando Oliveira de Abreu Filho

Período de prestação de
serviço
01/01/2022

CPF
997.295.555-91

Endereço
Av. Tancredo Neves, 2539, Ed. CEO Salvador Shopping, 23º andar., Caminho das Árvores,
Salvador, BA, Brasil, CEP 41820-021, Telefone (71) 32737350, Fax (71) 32737350, e-mail:
hoabreu@kpmg.com.br
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2. Auditores independentes / 2.3 - Outras inf. relev. - Auditores

2.3 Outras informações relevantes auditores
A Companhia através de Reunião do Conselho de Administração em 11 de abril de 2022,
aprovou a contratação da KPMG Auditores Independentes em substituição a
PricewaterhouseCoopers (PwC), de acordo com os poderes conferidos pelo art. 33 do
Estatuto Social e em conformidade com os limites fixados da Instrução Normativa CVM
308/99 e suas alterações.
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3. Informações financ. selecionadas / 3.1 - Informações financeiras - Consolidado

(Reais Unidade)

Exercício social (31/12/2021)

Exercício social (31/12/2020)

Exercício social (31/12/2019)

876.884.328,71

727.710.458,67

577.532.082,00

1.198.556.112,58

1.063.399.976,04

789.406.566,00

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

958.231.357,43

731.488.951,96

589.335.090,00

Resultado Bruto

313.627.283,39

263.643.545,53

139.108.074,00

Resultado Líquido

276.598.357,44

184.422.196,10

109.910.207,00

30,220000

25,340000

19,900000

Resultado Básico por Ação

9,530000

6,360000

3,790000

Resultado Diluído por Ação

9,53

6,36

3,79

Patrimônio Líquido
Ativo Total

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)
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3. Informações financ. selecionadas / 3.2 - Medições não contábeis

3.2 - Medições não Contábeis
Fatores de risco financeiro
a)

Gestão de capital

Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade
de continuidade da Companhia, 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 do capital, a Companhia pode rever a política de
pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas, emitir novas ações ou vender
ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento.
A Administração da Companhia monitora o capital com base no índice de alavancagem
financeira. Isto é possível, especialmente por meio de geração de caixa. Qualquer
modificação no índice de alavancagem, como mencionado acima, a Companhia reavalia a
política de pagamento de dividendos e outros recursos para se ajustar novamente aos
níveis de alavancagem desejados.
Tronox Pigmentos do Brasil S.A.
31/12/2021
31/12/2020
Total dos passivos de arrendamento e dívida com
partes relacionadas
Menos: caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)

12.038
(162.993)

13.902
(389.507)

Dívida líquida
Total do patrimônio líquido
Total do capital

(150.955)
876.884
725.929

(375.605)
727.710
352.105

-21%

-107%

Índice de alavancagem financeira

A Companhia não participou de operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos
durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020.
a)

Risco de taxa de câmbio

Todas as transações de vendas da Companhia são baseadas em preços cotados em dólar
estadunidense. As receitas de vendas da Companhia para o mercado externo
representaram 3,58% e 7,24%, do total da venda bruta dos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2021 e 2020, respectivamente.
O risco associado decorre da possibilidade de a Administração da Companhia vir a incorrer
em perdas nas suas receitas de vendas por causa de flutuações nas taxas de câmbio
(apreciação da moeda local), que reduzam valores nominais faturados.
Os saldos de clientes, fornecedores e partes relacionadas, cujas transações estão atreladas
à variação do dólar americano, estão demonstrados a seguir:
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3. Informações financ. selecionadas / 3.2 - Medições não contábeis

Tronox Pigmentos do Brasil S.A.
31/12/2021
31/12/2020
Clientes
Fornecedores
Partes relacionadas - ativo
Partes relacionadas - passivo

b)

1.951
(5.196)
37.906
(8.352)
26.309

12.803
(3.149)
27.413
(8.881)
28.186

Risco de crédito

A política de vendas da Companhia está intimamente ligada ao nível de risco de crédito a
que a mesma está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A seletividade de seus
clientes, assim como o acompanhamento dos prazos de financiamento de vendas e limites
individuais de posição, são procedimentos adotados a fim de minimizar eventuais problemas
de inadimplência no saldo do contas a receber.
c)

Risco com taxa de juros

O risco associado é oriundo da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas por causa
de flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas financeiras relativas a
empréstimos e financiamentos captados no mercado. A Companhia monitora continuamente
as referidas taxas, com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de
operações para proteger-se contra o risco de sua volatilidade
e)

Risco de liquidez

A previsão de fluxo de caixa é realizada pelo departamento de finanças, que monitora as
previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia para assegurar que tenha
caixa suficiente para atender às necessidades operacionais.
O excesso de caixa mantido pela Companhia, além do saldo exigido para administração do
capital circulante, é investido em contas correntes com incidência de juros, depósitos a
prazo, depósitos de curto prazo e títulos e valores mobiliários, escolhendo instrumentos com
vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer a margem necessária
conforme determinado pelas previsões acima mencionadas.
A tabela a seguir demonstra os passivos financeiros da Companhia, por faixas de
vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data
contratual do vencimento. Os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa não
descontados contratados.
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Tronox Pigmentos do Brasil S.A.
Menos de um
Entre um e dois
ano
anos
Em 31 de dezembro de 2021
Fornecedores
Passivos de arrendamento
Partes relacionadas

97.382
2.066
8.352

1.620
-

Em 31 de dezembro de 2020
Fornecedores
Passivos de arrendamento
Partes relacionadas

31.784
3.343
8.881

1.678
-

f)

Análise de sensibilidade

Apresentamos a seguir, em 31 de dezembro de 2021, análise de sensibilidade dos
instrumentos financeiros, que descreve os riscos que podem gerar prejuízos materiais para
a Companhia, com cenário mais provável (cenário I) segundo avaliação efetuada pela
Administração, considerando um horizonte de 12 meses. Adicionalmente, dois outros
cenários são demonstrados a fim de apresentar 25% e 50% de deterioração na variável de
risco considerada, respectivamente (cenários II e III).
Risco taxa de juros
Efeito
Instrumento/operação
Aplicação financeira
Valores a receber de partes relacionadas

CDI/SELIC
Provável

Risco

10,25%
10,25%

Baixa do CDI /SELIC
Baixa do CDI /SELIC

Cenário I

Cenário II

Cenário III

14.936
20.500

11.202
15.375

7.468
10.250

Risco cambial
Efeito
Instrumento/operação
Clientes no exterior
Fornecedores no exterior
Partes relacionadas - ativo
Partes relacionadas - passivo

Dólar
Provável
5,64
5,64
5,64
5,64

Risco
Baixa do dólar
Alta do dólar
Baixa do dólar
Alta do dólar

Cenário I

Cenário II

Cenário III

21
(55)
404
(89)

(472)
(1.368)
(9.173)
(2.199)

(965)
(2.681)
(18.751)
(4.310)

A análise de sensibilidade, supracitada, considera mudanças com relação a determinado
risco, mantendo constante todas as demais variáveis, associadas a outros riscos.
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3.3 - Eventos subsequentes às DF's
Eventos subsequentes para 31/12/2021


Em 3 de janeiro de 2022, a Companhia assinou contrato de mútuo ativo com a parte
relacionada controladora Millenium Inorganic Chemicals Holdings Brasil Ltda., no valor de
R$1.800, com prazo de validade de um ano e remunerado a juros compostos
compensatórios equivalentes à uma taxa mensal correspondente a 100% do CDI de cada
mês, calculada pro rata die até a data efetiva do pagamento.



Em 4 de fevereiro de 2022, ocorreu o julgamento do processo 100095110.2017.4.01.3300, com sentença favorável a Companhia, determinando que a União
Federal se abstenha de exigir da Companhia a inclusão dos valores recebidos a título de
correção monetária e juros de mora (taxa SELIC) em repetições de indébito tributário
(administrativo e/ou judicial), ressarcimento de créditos (na via administrativa e/ou
judicial) e levantamento de depósitos judiciais, na base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL). Adicionalmente, declarou direito da Companhia de reconstituir seus registros
contábeis, conforme discriminado acima, e de compensar os valores indevidamente
recolhidos a título de IRPJ e CSLL a partir dos cincos anos que antecederam à
impetração do mandado de segurança, acrescidos da taxa SELIC. Em 18 de fevereiro de
2022 a União apresentou embargos de declaração. A Companhia aguarda o julgamento
dos embargos. Ver nota 8 (e).



Fato relevante (22 de fevereiro de 2022): Em continuidade aos fatos relevantes
divulgados em 21 de fevereiro de 2017, 10 de abril de 2019 e 13 de maio de 2019, a
Companhia informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu de seu
acionista controlador, a Millennium Inorganic Chemicals Holding Brasil Ltda (“Ofertante”),
correspondência informando que a CVM concedeu, em 22 de fevereiro de 2022, o
registro da oferta pública de aquisição de ações ordinárias em função da alienação
indireta do controle da Companhia, com adoção de procedimento diferenciado (“Ofício” e
“OPA por Alienação de Controle”). A Oferta terá por objeto a aquisição de até 99.041
ações ordinárias pelo preço de (i) no caso de tratamento igualitário – parcela em dinheiro
de R$ 13,30 e entrega equivalente a R$ 4,18 de RDA de Tronox Holdings; e (ii) no caso
de oferta alternativa em dinheiro – R$ 17,48; em ambos os casos atualizados pela Selic
desde a data de fechamento da alienação de controle da Companhia. A Oferta deverá
ser lançada até o dia 4 de março de 2022, quando serão divulgados todos os
procedimentos e prazos a serem observados pelos acionistas titulares de ações
ordinárias de emissão da Companhia que desejem vender suas ações na OPA por
Alienação de Controle.
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Fato relevante (25 de fevereiro de 2022): A Companhia, em atendimento ao disposto na
Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, em continuidade aos fatos relevantes
divulgados em 21 de fevereiro de 2017, 10 de abril de 2019, 13 de maio de 2019 e 22 de
fevereiro de 2022, todos relacionados à oferta pública de aquisição de ações ordinárias
(“CRPG3”) por alienação indireta do controle da Companhia (“OPA” ou “Oferta”), a ser
realizada pela Millennium Inorganic Chemicals Holdings Brasil Ltda. (“Ofertante”), vem
comunicar aos seus acionistas, em antecipação ao lançamento da Oferta, marcado para
ocorrer no dia 4 de março de 2022 (“Data de Lançamento”), as seguintes informações
preparatórias à OPA. O instrumento da OPA será divulgado na data de lançamento da
Oferta por meio de Carta Convite, conforme procedimento diferenciado autorizado pela
CVM, que conterá a descrição de todos os termos e condições da Oferta. A Carta
Convite será divulgada via Aviso aos Acionistas na página de relações com investidores
da Companhia, além do website da CVM no dia 04 de março de 2022, sendo que essa
data marcará o prazo inicial da Oferta.



Fato relevante (4 de março de 2022): A Companhia, em atendimento ao disposto Lei
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”)
e na Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021 e, em continuidade aos fatos
relevantes divulgados em 21 de fevereiro de 2017, 10 de abril de 2019, 13 de maio de
2019, 22 de fevereiro de 2022 e 25 de fevereiro de 2022, informa aos seus acionistas e
ao mercado em geral que recebeu de seu acionista controlador Millennium Inorganic
Chemicals Holdings Brasil Ltda. (“Ofertante”), correspondência informando que foi
lançada nesta data a oferta pública de aquisição de ações ordinárias em função da
alienação indireta do controle da Companhia (“OPA por Alienação de Controle”), tendo
sido divulgados todos os procedimentos e prazos a serem observados pelos acionistas
titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia que desejem vender suas ações
na OPA por Alienação de Controle.
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3.4 - Política destinação de resultados
a) Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto
Dividendos aos acionistas não inferiores a 25% (vinte e cinco por cento), respeitando o
artigo 31 do Estatuto Social, que informa que ao fim de cada exercício social, do resultado
do exercício serão deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de
renda, e a administração apresentará proposta à Assembleia Geral Ordinária sobre a
destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício, observados os seguintes preceitos,
nesta ordem:
i)

5% (cinco por cento), no mínimo, para o Fundo de Reserva Legal, até atingir 20%
(vinte por cento) do capital social;

ii)

quando for o caso, as importâncias necessárias e as admitidas para as reservas de
que tratam, respectivamente, os artigos 195 a 197 da Lei das S.A.;

iii) a cota necessária ao pagamento de um dividendo que represente, em cada
exercício, 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, do respectivo lucro líquido,
ajustado pela diminuição ou acréscimos previstos no artigo 202 da Lei das S.A. Os
dividendos serão declarados com integral respeito aos direitos, preferências,
vantagens e prioridades das ações então existentes, segundo os termos da lei e do
Estatuto Social, e, quando for o caso, das resoluções da Assembleia Geral;
iv) até 90% (noventa por cento) à Reserva para Aumento de Capital com a finalidade
de assegurar adequadas condições operacionais, não podendo exceder o limite de
80% (oitenta por cento) do capital social; e
v)

o remanescente à Reserva Especial para Dividendos, com o fim de garantir a
continuidade da distribuição anual de dividendos, não podendo exceder o limite de
20% (vinte por cento) do capital social.

Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia atingiu limite das reserva de lucros. Os
acionistas da Companhia deliberaram o assunto em Assembleia Geral, ocorrida no dia 26
de abril de 2022, aprovando, por maioria dos votos, a proposta de aumento de capital,
utilizando parte da Reserva para Aumento de Capital, em conformidade com o disposto
no Artigo 169 da Lei nº 6.404/76, sem a emissão de novas ações, com a consequente
alteração do caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia, de forma a refletir o
aumento do capital social no montante de R$ 43.070.895,59 (quarenta e três milhões,
setenta mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos), passando
este de R$ 206.929.104,41 (duzentos e seis milhões, novecentos e vinte e nove mil,
cento e quatro reais e quarenta e um centavos) para R$ 250.000.000,00 (duzentos e
cinquenta milhões). Para maiores detalhes sobre a deliberação, ver tópico 17.5 – Outras
informações relevantes sobre o capital social.
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b) Demonstrar a destinação do resultado nos últimos 3 exercícios

b.1) Exercício findo em 31/12/2021:

b.2) Exercício findo em 31/12/2020:
Lucro líquido do exercício
Constituição da reserva legal
Constituição das reservas de incentivos fiscais
Lucro ajustado I (A)
Dividendo mínimo obrigatório (25%) (B)
(-) JCP bruto já distribuídos no exercício de 2020 (C)
IR sobre JCP pago (15%)
(-) JCP líquido já distribuídos no exercício de 2020 (D)

184.422
(9.221)
(59.407)
115.794
28.948
21.573
(3.236)
18.337

Dividendo mínimo obrigatório ainda a distribuir (E) = (B) - (D)

10.611

Lucro ajustado II (A) - (C) - (E)

83.610

Reserva para aumento de capital (90%)
Reserva especial para dividendos (10%)

75.249
8.361
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b.3) Exercício findo em 31/12/2019:
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(Reais Unidade)

Últ. Inf. Contábil 31/12/2022

Exercício social 31/12/2021

Lucro líquido ajustado

Exercício social 31/12/2020

Exercício social 31/12/2019

276.598.357,44

184.422.196,10

76.484.628,87

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

25,000000

25,000000

25,000000

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

31,540000

25,080000

3,310000

35.137.763,75

28.948.661,73

19.121.157,21

Dividendo distribuído total
Lucro líquido retido
Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Montante

Pagamento dividendo

Montante

0,00

0,00

0,00

26/04/2022

30/04/2021

29/04/2020

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Dividendo Obrigatório
Ordinária

3.846.992,45

27/05/2022

3.714.868,76

10/06/2021

1.414.991,87

26/06/2020

Preferencial

Preferencial Classe A

4.674.014,24

27/05/2022

4.513.486,71

10/06/2021

1.719.185,12

26/06/2020

Preferencial

Preferencial Classe B

2.468.413,21

27/05/2022

Preferencial

Preferencial Classe B

2.383.636,38

10/06/2021

Preferencial

Preferencial Classe B

907.926,04

26/06/2020

Juros Sobre Capital Próprio
Ordinária

8.453.448,62

29/12/2021

6.418.994,93

29/01/2021

5.278.623,27

19/03/2019

Preferencial

Preferencial Classe A

10.270.760,79

29/12/2021

7.798.942,70

29/01/2021

6.413.415,32

15/03/2019

Preferencial

Preferencial Classe B

5.424.134,44

29/12/2021

Preferencial

Preferencial Classe B

4.118.732,25

29/01/2021

Preferencial

Preferencial Classe B

3.387.015,59

19/03/2019
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3.6.- Dividendos / Lucros retidos / Reservas
A destinação do lucro líquido referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 está
demonstrada a seguir:

Adicionalmente, em 05 de julho de 2021, o Conselho de Administração aprovou a
distribuição de dividendos no valor de R$50.000 (valor por ação (em reais) de
R$1,7230240435), sendo: i) R$46.254 complementares relativos ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020; e ii) R$3.746, imputado no dividendo mínimo
obrigatório do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.
Em 05 de outubro de 2021, o Conselho de Administração aprovou a distribuição de
dividendos intermediários no valor de R$50.000 (valor por ação (em reais) de
R$1,7230240435), com base nas reservas de lucros existentes no último balanço anual.
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Exercício Social

31/12/2021

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
321.671.783,87

Tipo de índice

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Índice de Endividamento 0,26838275
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Exercício social (31/12/2021)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Financiamento

Garantia Real

Total

Descrever outras
garantias ou privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

2.066.368,36

1.620.077,79

0,00

0,00

3.686.446,15

2.066.368,36

1.620.077,79

0,00

0,00

3.686.446,15

Observação
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3.9 Outras informações relevantes – inf. Financeiras
Contrato de mútuo – Millenium Inorcanig Chemicals Holdings Brasil Ltda.
Em 13 de julho de 2021, a Companhia assinou contrato de mútuo ativo com a controladora
Millenium Inorganic Chemicals Holdings Brasil Ltda., no valor de R$200.000.000,00, com
prazo de validade de três anos, remunerado a 125% da taxa SELIC pro rata die até a data
efetiva do pagamento. Em 29 de dezembro de 2021, a Companhia assinou aditivo contratual
estabelecendo a incidência de juros compostos da data da remessa financeira, até a data do
efetivo pagamento. A movimentação do mútuo a receber está demonstrada a seguir:

Oferta Pública de Aquisição de Ações (“OPA”) – Millenium Inorganic Chemicals Holdings
Brasil Ltda.
Em 29 de maio de 2022, a Companhia divulgou Fato Relevante em complemento aos fatos
relevantes divulgados em 21 de fevereiro de 2017, 10 de abril de 2019, 13 de maio de 2019,
23 de fevereiro de 2022, 25 de fevereiro de 2022 e 04 de março de 2022, todos relacionados
à oferta pública de aquisição de ações ordinárias (“CRPG3”) por alienação indireta do
controle da Companhia (“OPA” ou “Oferta”), realizada pela Millennium Inorganic Chemicals
Holdings Brasil Ltda. (“Ofertante”), vem comunicar que o Ofertante protocolou junto à CVM,
nesta data, as informações referentes ao resultado final da OPA, em conformidade com o
item 5.9.1. da Carta Convite da Oferta divulgada em 04 de março de 2022.
Como resultado da OPA, não foram adquiridas ações ordinárias em circulação da
Companhia, de forma que continuam em circulação 99.081 ações ordinárias, representativas
de 0,9753% das ações ordinárias de emissão da Companhia.
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4.1 – Descrição – Fatores de riscos
Divulgada no item 5.1 Gerenciamento de Riscos.
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4.2 – Descrição – Riscos de mercado
Divulgada no item 5.2 Gerenciamento de Riscos de Mercado.
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4.3 - Processos não sigilosos relevantes
Tronox Pigmentos do Brasil S.A.
31/12/2021
31/12/2020

Contingências trabalhistas
Contingências tributárias
Contingências cíveis

Depósitos judiciais relacionados às provisões

7.087
794
40
7.921

6.532
6.532

(1.564)

(1.574)

A movimentação das provisões para contingências está demonstrada a seguir:
Tronox Pigmentos do Brasil S.A.
Contingências
cíveis
Total

Contingências
trabalhistas (i)

Contingências
tributárias

Saldos em 01 de janeiro de 2020
Adições/atualizações
Pagamentos
Baixas
Saldos em 31 de dezembro de 2020

6.692
1.323
(399)
(1.084)
6.532

1.679
(1.679)
-

-

8.371
1.323
(399)
(2.763)
6.532

Adições/atualizações
Pagamentos
Baixas
Saldos em 31 de dezembro de 2021

2.508
(1.231)
(722)
7.087

975
(181)
794

206
(166)
40

3.689
(1.578)
(722)
7.921

Os processos de natureza trabalhista consistem, em sua maioria, ações ingressadas por exempregados da Companhia e versam sobre pagamento de direitos trabalhistas (verbas rescisórias,
horas extras, adicionais de periculosidade e insalubridade), indenizações por danos materiais e/ou
morais decorrentes de acidentes de trabalho e responsabilidade subsidiária.

A Companhia possui, além dos valores provisionados, um total estimado de R$62.906
(R$49.096 em 31 de dezembro de 2020) em processos fiscais, R$3.364 (R$3.473 em 31 de
dezembro de 2020) em processos cíveis e R$13.043 (R$11.566 em 31 de dezembro de
2020) em processos trabalhistas com expectativa de perda possível. As principais causas
com probabilidade de perda possível, motivo pelo qual não foram constituídas as respectivas
provisões, referem-se à:
i)

Cláusula Quarta da Convenção Coletiva de Trabalho

Em setembro de 2001, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), reformando
decisão do Tribunal Superior do Trabalho - TST de 16 de dezembro de 1992, restabeleceu o
entendimento de que a Lei nº 8.030/90 não alterou a Cláusula Quarta (indexação de salários)
da Convenção Coletiva de Trabalho aplicável aos empregados das indústrias de produtos
químicos para fins industriais de Camaçari, que vigorou de 1º de setembro de 1989 a 31 de
agosto de 1990. O TST declarou inválida a Cláusula Quarta.
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Em 14 de maio de 2015, o Supremo Tribunal Federal reestabeleceu a decisão que reconhece
como válida a indexação dos salários estabelecida pela Cláusula Quarta da Convenção
Coletiva de Trabalho de 1989/1990, o Sindicato Patronal, em 13 de agosto de 2015, opôs
Embargos de Declaração contra essa decisão que se encontra aguardando julgamento.
O Sindicato dos Trabalhadores ajuizou ação de cumprimento contra a Companhia perante a
2ª Vara do Trabalho de Camaçari/BA, que foi julgada parcialmente procedente determinando
o pagamento aos substituídos, cujos contratos de trabalho estavam ativos após o mês de
março de 1990, das diferenças salariais atinentes aos reajustes salariais mensais previstos
na cláusula quarta da Convenção Coletiva de Trabalho, correspondentes a 90% do Índice de
Preços ao Consumidor (IPC) ou índice substituto apurado no mês anterior, e sua repercussão
em outras parcelas salariais. A referida decisão determinou a limitação dos reajustes
deferidos à data-base subsequente, nos termos da Orientação Jurisprudencial 262 do TST.
Contra essa decisão que deferiu os reajustes, a Companhia apresentou recurso ao Tribunal
Regional do Trabalho, que manteve a decisão de primeira instância, parcialmente favorável
ao Sindicato dos Trabalhadores.
A Companhia apresentou recurso ao Tribunal Superior do Trabalho – TST,. O julgamento do
Agravo ocorreu em 30 de junho de 2021, oportunidade em que, por unanimidade, foi dado
provimento ao Agravo para possibilitar o julgamento do Recurso de Revista, o qual encontrase aguardando inclusão em pauta para julgamento. Não houve movimentação processual em
2021.
Apesar de a Companhia possuir decisão de mérito a seu favor transitada em julgado em ação
coletiva semelhante movida anteriormente pelo Sindicato dos Trabalhadores, considerando o
estágio atual deste processo, os assessores jurídicos classificam como possível o risco de
perda referente a esse processo atualizado. Em 31 de dezembro de 2021, o valor estimado
da causa é de R$2.051 (31/12/2020-R$1.907).
ii)
Auto de Infração de ICMS
antigo 200.2012.084.032.3)

Ação Anulatória PB - 0084032-38.2012.815.2001 (Nº

Em 17 de maio de 2012, a 4ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa concedeu tutela
antecipada em Ação Anulatória ajuizada pela antes controlada da Companhia, Cristal
Mineração, para suspender a exigibilidade do pagamento, no montante de R$51.627
(R$38.000 em 31 de dezembro de 2020), do Auto de Infração lavrado pela ausência de
recolhimento do ICMS sobre a transferência de propriedade de estoques e bens do ativo
imobilizado, por meio de integralização de cotas do capital social por parte da empresa
autuada.
Os assessores jurídicos da Companhia classificam a probabilidade de perda como possível,
tendo em vista que: (i) não incide ICMS sobre a transferência integral de estabelecimento,
nos termos dos artigos. 3º, VI, da Lei Complementar nº 87/96 e 4º, VI, da Lei estadual nº
6.379/96; (ii) ainda que a transferência não houvesse sido integral, a autuação não mereceria
guarida, uma vez que o ICMS não incide sobre negócios de cunho societário, como a
transferência de bens para integralização de capital social; e (iii) deveria ser afastada a
cobrança do tributo quanto à transmissão de bens do ativo imobilizado, já que não traduz
operação de circulação de mercadorias.
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(a) Depósitos judiciais relacionados às provisões para contingências
A movimentação do saldo dos depósitos judiciais relacionados às provisões para
contingências, em 31 de dezembro de 2021, está demonstrada a seguir:
Tronox
Pigmentos do
Brasil S.A.
Saldos em 01 de janeiro de 2020
Adições
Baixas
Baixas por reversão
Atualização monetária
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Adições
Baixas
Atualização monetária
Saldos em 31 de dezembro de 2021

1.853
128
(455)
(14)
62
1.574
297
(381)
74
1.564
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4.4 - Processos não sigilosos - ADM, CONT, INVEST
A Companhia não possui processos cujas partes contrárias sejam administradores ou exadministradores, controladores ou ex-controladores ou investidores da Companhia.
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4.5 - Processos sigilosos relevantes
A Companhia não possui processos sigilosos.
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4.6 - Processos repetitivos ou conexos
A Companhia não possui processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou
conexos, não sigilosos e relevantes em conjunto.
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4.7 - Outras contingências relevantes
A Companhia não possui.
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4.8 - Regras do país de origem e do país em que os
valores mobiliários estão custodiados
Não se aplica.
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5.1 – Política de Gerenciamento de riscos
a. Se a Companhia 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 a companhia não adotou tal
política
A atual política de Gerenciamento de riscos da Tronox Pigmentos do Brasil S/A (“Tronox
Brasil” ou “Entidade Legal”), aprovada em 12 de agosto de 2019 pelo Conselho de
Administração da entidade local, tem o objetivo de estabelecer as diretrizes e orientações
para a estratégia de gestão de risco corporativo da organização, e pode ser visualizada no
portal de Relacionamento com os Investidores:
https://www.tronox-ri.com.br/governanca/estatuto-e-politicas/
Em relação a esta política, a organização estabelece normativa atrelada as melhores
práticas de mercado padronizadas pelo COSO ERM, IBGC e legislações vigentes.
Adicionalmente, a Tronox Holdings Plc (“Tronox” ou a “Companhia”), possui uma estrutura
global para Gerenciamento de Riscos ao nível de entidade (aplicável Tronox e todas as suas
subsidiárias), a qual detalharemos no subitem “iii” da seção “b.”.
b. Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver,
incluindo:
A Política de Gestão de Riscos da Companhia tem o objetivo de estabelecer um processo
robusto de gestão de riscos corporativos que envolva os principais stakeholders a fim
identificar, avaliar e priorizar, tempestivamente, os riscos prioritários (high level risks),
implementar métodos de monitoramento e estratégias de mitigação a estes riscos que
possam impactar o atingimento dos objetivos estabelecidos pela Companhia, buscando
reduzir os níveis de exposição a perdas.
Também, visa assegurar que os responsáveis pela tomada de decisão (Comitê de Auditoria,
Conselho de Administração e Lideranças Sênior) tenham acesso tempestivo às informações
quanto aos riscos dos quais a Companhia está exposta, aumentando a probabilidade de
alcançar seus objetivos e reduzir os riscos a níveis aceitáveis.
Busca também preservar o patrimônio tangível e intangível dos acionistas, a segurança das
pessoas e a integridade do meio ambiente e comunidades, por meio da melhoria dos
processos de tomada de decisão, bem como do tratamento adequado dos riscos e impactos
negativos decorrentes de sua materialização.
A partir dos resultados obtidos da análise e avaliação dos riscos, considerando os
respectivos impactos ao negócio e a sua probabilidade de materialização, a Companhia
desenvolve o seu Plano Anual de Auditoria e aprimora seu ambiente de controles e
processos internos.
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i.

Os riscos para os quais se busca proteção
Na Tronox Brasil, os riscos inerentes foram mapeados pela entidade local sendo avaliados
de forma contínua de modo a revisitar os impactos e probabilidades de ocorrência na
Companhia, assim como identificar quais atividades de controle existem para mitigar ou
reduzir a possibilidade de materialização dos riscos.
A Tronox Brasil tem o seu negócio influenciado por algumas variáveis que possibilitam
fatores de risco serem mapeados e monitorados pela organização, conforme riscos descritos
abaixo:
 Exposição a flutuações da taxa cambial que, por uma desvalorização da moeda brasileira
(Real) devido a situações macroeconômicas, pode ocasionar um aumento no custo das
matérias-primas cotadas em dólar, impactar diretamente a Receita da entidade (todas as
transações de vendas da Companhia são baseadas em preços cotados em dólar
estadunidense), bem como a logística rodoviária e portuária, com potencial impacto na
competição com os produtos concorrentes de mercados externos, como os chineses, por
exemplo.
 Elevada carga tributária nacional agregada ao gerenciamento da burocracia fiscal destes
tributos, bem como os crescentes custos de transação e adequação às normas ambientais
do Estado decorrentes do processo de licenciamento ambiental de produção, também
concorre para impactar os custos de produção e, consequentemente, o seu resultado.
 Os empregados da empresa são representados por sindicato com forte representação no
segmento químico e petroquímico. Os acordos coletivos da categoria estão sujeitos à
renegociação anual. Normalmente, a taxa de inflação é utilizada como referência para
discussão do reajuste salarial, inclusive para a remuneração mínima prevista nos acordos
coletivos. As despesas com pessoal, incluindo encargos sociais, representam parte
expressiva do custo e uma subida acima dos índices inflacionários poderá ter um efeito
prejudicial significativo sobre o negócio.
 A empresa pode ser ainda prejudicada se enfrentar greves, interrupções de trabalho ou
outros transtornos trabalhistas por parte de seus empregados
decorrentes de negociações, ou litígios envolvendo pagamento de verbas trabalhistas.
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ii.

Os instrumentos utilizados para proteção
Uma análise de risco deve considerar as pessoas, estrutura organizacional, atividades atuais
e sistemas de informação que norteiam e suportam todo o processo da entidade. Ou seja,
deve-se possuir uma visão holística de todo o processo.

A área de Auditoria Interna avalia regularmente todos os riscos inerentes e mapeados para
a Tronox Brasil de modo a analisar qual impacto e probabilidade de ocorrência na
organização, assim como identificar quais atividades de controle existem para mitigar ou
reduzir a possibilidade de materialização dos riscos. Para análise, foram definidas em
reunião com o Conselho de Administração qual o nível de impacto e probabilidade a ser
considerado, estabelecendo regras internas para definição da proporção na classificação de
níveis ‘alto’, ‘médio’ e ‘baixo’ que seria aplicado, respeitando os seguintes critérios:

Nível do risco
Riscos
Altos

Riscos Médios

Descrição do nível de risco
Riscos com maior priorização no plano estratégico e de ação da
companhia. Para orçamento, desembolso de verbas e atuação das áreas
afins, deverão ser tratados com maior urgência, priorizando aqueles com
maior impacto e probabilidade.
Riscos com média priorização no plano estratégico e de ação da
companhia. Para orçamento, desembolso de verbas e atuação das áreas
afins, deverão ser tratados com atenção, acompanhados mensalmente
para avaliar qualquer mudança no nível de risco e priorizando aqueles
com maior impacto e probabilidade.
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Riscos Baixos

Riscos com menor priorização no plano estratégico e de ação da
companhia. Para orçamento, desembolso de verbas e atuação das
áreas afins, deverão ser tratados com menor nível de investimento,
porém devem ser acompanhados mensalmente de modo a avaliar
qualquer mudança de nível de risco, priorizando aqueles com maior
impacto e probabilidade.

Para os riscos avaliados pela Tronox Brasil, são aplicadas tipologias para a sua identificação
e melhor detalhamento do status atual de modo a possibilitar uma melhor estrutura para
tomada de decisão. Para isso, a entidade trabalha com uma matriz de riscos que permita
identificação dos respectivos aspectos de riscos: grau de materialização do impacto do risco,
tipo do risco e causa raiz.
1. Grau de Materialização do impacto do risco: No intuito de avaliar e estratificar o nível de
materialização possível do impacto do risco, estabelece os respectivos critérios:
Materialização
Descoberto
Materializado
Pervasivo

Não aplicável

Descrição do nível de materialização
Risco onde sua materialização pode ocorrer diante da estrutura
da Companhia sem um procedimento adequado para mitigá-lo.
Risco em que sua materialização ocorreu diante da estrutura
da Companhia sem um procedimento adequado para mitigá-lo.
Riscos cujo impacto pode ser disseminado em diferentes áreas
e estruturas da companhia sem um valor claro a ser
quantificado para o seu impacto.
Riscos nos quais diante da sua ocorrência e/ou existência de
estrutura adequada não foram quantificados valores para
definição do seu impacto.
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2. Tipologia do risco: No intuito de avaliar e estratificar o tipo do risco mapeado, estabelece os
respectivos critérios:
Tipo de risco
Riscos Estratégicos

Riscos de Compliance
(Regulatório)

Riscos Financeiros

Risco Operacional

Riscos para Demonstração
Financeira

Descrição do tipo de risco
Riscos referentes a questões estratégicas ao
negócio decorrentes dos pontos fracos ou
fortes que a Companhia possui para conviver
com ameaças ou oportunidades do mercado.
Riscos referentes ao não cumprimento de
questões regulatórias a exemplo de áreas
como ambientais, segurança do trabalho e
saúde ocupacional, legislação trabalhista, fiscal
etc.
Riscos referentes à perda financeira sobre
controles internos não aplicados pela empresa.
Riscos que possibilitem que as rotinas
aplicadas ao cotidiano da Companhia não
sejam bem sucedidas ou realizadas com
retrabalho.
Riscos que provoquem registros incorretos das
demonstrações financeiras da companhia,
impossibilitando
uma
divulgação
das
informações com a devida transparência
necessária.

3. Causa raiz: No intuito de avaliar e estratificar a causa raiz do tipo do risco mapeado,
estabelece os respectivos critérios:
Tipo da causa
Processo

Descrição do Tipo da causa raiz
Risco onde sua materialização pode ocorrer diante de um
desenho do processo com ausência de ações que o mitigue.

Tecnologia

Risco em que sua materialização pode ocorrer diante da
ausência de ferramentas ou parâmetros de tecnologia que o
mitigue.
Risco onde sua materialização pode ocorrer diante da
ausência de uma estrutura organizacional que estabeleça
diretrizes culturais ou de perfis profissionais que o mitigue.

Organizacional
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Treinamento

iii.

Risco em que sua materialização pode ocorrer diante da falta
de treinamento dos seus colaboradores para o desempenho
de ações que o mitigue.

A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos
A Tronox Holdings Plc (“Tronox” ou a “Companhia”) dispõe em sua estrutura um Comitê
Global de Riscos (Global Risk Commitee — “Comitê de Riscos”), composto por Líderes
Sênior da Companhia (incluindo o Diretor-Geral da Tronox Brasil), com objetivo de apoiar o
Comitê de Auditoria do Conselho de Administração (“Comitê de Auditoria”), em assegurar
que os riscos significativos e prioritários para a Companhia estejam identificados e sendo
gerenciados continuamente e, assim, reforçando a proteção dos ativos da Companhia e
aumentando o valor para os acionistas.
O Comitê de Riscos identificará e coordenará, ao nível de entidade, os riscos significativos
e garantirá que estes estejam sendo gerenciados pela unidade de negócios apropriada
(subsidiária/ legal entity) e/ ou pela unidade de serviços corporativos da organização.
O Comitê de Riscos apoiará o Comitê de Auditoria da Companhia na supervisão do
gerenciamento de riscos corporativos e os auxiliará a:






Identificar, Avaliar e Monitorar os riscos do negócio que a Companhia está exposta;
Estabelecer uma estrutura necessária de gerenciamento de riscos, com funções e
responsabilidades identificadas, capazes de endereçar, monitorar e mitigar os riscos
relevantes;
Discussão do Apetite e Tolerância a Riscos da Companhia.

Composição do Comitê de Riscos
O Comitê de Riscos é composto por líderes sênior da Alta Administração da Companhia. A
Estrutura atual do Comitê inclui os seguintes membros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

VP, Internal Audit (Chair)
VP, Legal (Secretary)
VP, Controller
VP, Treasurer
VP, SHEQ
Chief Information Officer (CIO)
Chief Procurement Officer (CPO)
VP, Global Marketing and R&D
SVP, Chief Sustainability & HR Officer
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10. Managing Director, Europe & China
11. Managing Director, Australia
12. Managing Director, South Africa & KSA
13. Managing Director, Americas (USA & Brazil)
14. VP, Order to Delivery
15. VP, Talent and Diversity & Inclusion
16. VP, Integrated Business Planning (IBP)
O Vice-Presidente de Auditoria Interna, atuará como Presidente do Comitê de Riscos. O
Presidente e os seus membros atuais servirão ao Comitê até que novos sucessores sejam
nomeados.
O Comitê de Riscos pode direcionar à grupos internos da Companhia e/ ou contratar
consultores externos para auxiliar o Comitê no desempenho de suas responsabilidades. O
Comitê reportará (por meio previamente definido) e representará ao Comitê de Auditoria da
Companhia referente ao status atual do programa de Gerenciamento de Riscos, prioridades,
riscos emergentes e outros itens.
Responsabilidades Gerais do Comitê
O Comitê tem as seguintes autoridades e responsabilidades gerais:
1. Revisar o perfil de risco da Companhia e identificar possíveis exposições materiais a riscos.
Tais riscos incluem, mas não estão limitados a: Estratégico, Operacional, de Conformidade
e Financeiro;
2. Desenvolver a relação dos principais riscos (“dicionário de riscos”) e priorizar as exposições
a riscos mais significativos da Companhia para avaliação, gerenciamento e mitigação
contínuas destes;
3. Avaliar a eficácia dos controles de riscos da Companhia, incluindo políticas, planos,
processos e sistemas para redução de riscos;
4. Desenvolver e recomendar o nível de apetite e tolerância a riscos da Companhia;
5. Revisar e aprovar às políticas e procedimentos de controle a risco;
6. Reportar ao Comitê de Auditoria, conforme necessário, e ao menos uma vez ao ano, as
ações adotadas pela Administração para monitorar a adequação da estrutura padronizada
de Gerenciamento de Riscos da Companhia.
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c. Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da
efetividade da política adotada
Em alinhamento com a Política de Gestão de Riscos da Companhia, a Tronox possui uma
Vice-Presidência de Auditoria Interna que avalia, durante as etapas de Certificação SOx
(Sarbanes-Oxley), o ambiente de controles ao nível de entidade com objetivo de assegurar
que a estrutura operacional e os controles internos são adequados para verificação da
efetividade da Gestão de Riscos da Companhia. O foco desta avaliação visa fornecer
segurança em relação à confiabilidade das demonstrações financeiras.
Adicionalmente, a Auditoria Interna também atua na verificação do cumprimento das
diretrizes e regras dos documentos normativos da empresa.
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5.2 – Gerenciamento de Riscos de Mercado
Dentro do cenário industrial de risco em que atuamos no Brasil, a política de gerenciamento
de nossas operações envolve ações de planejamento dos volumes dos diversos produtos
direcionados ao mix “cliente-segmento-localização”, tanto de curto como de longo prazo, e,
ainda, análises frente às oportunidades de exportação, buscando otimizar a alocação de
volume ao melhor mix de preços e margem possível, dentro de uma política estratégica
sustentável de longo prazo.
Além disto, existe um pequeno número de clientes, líderes nos setores em que atuam e com
consumo expressivo, aos quais dedicamos uma parcela de nossa produção dentro de um
critério de baseload* - alguns destes, inclusive, com contratos internacionais com a Companhia.
*BASELOAD: Cliente de grande porte que, sob contrato ou não, adquire volumes razoavelmente importantes e de forma constante – o produtor,
por sua vez, ganha em previsibilidade, com benefícios para a manufatura e caixa da Companhia.
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5.3 — Descrição dos Controles Internos
Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de
demonstrações financeiras confiáveis, indicar:
a. As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles,
indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigi-las.
A administração da Tronox Holdings Plc e suas subsidiárias (a “Companhia”) são
responsáveis por estabelecer e manter controles internos adequados sobre as
demonstrações financeiras. Anualmente, a administração avalia a eficácia dos controles
internos relacionados às demonstrações financeiras durante as etapas da Certificação SOx
(Sarbanes-Oxley) consoante aos critérios estabelecidos no Internal Control — Integrated
Framework (2013) emitido pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (“COSO”).
O ambiente de Controles Internos sobre relatórios financeiros é um processo elaborado sob
a supervisão de nossos principais Executivos (Co-CEOs), Diretor Financeiro principal (CFO)
e Controller das unidades de negócio (legal entities) visando fornecer garantia razoável em
relação à realização dos objetivos da Companhia no que se refere à confiabilidade dos
relatórios financeiros e da elaboração de demonstrações financeiras para fins externos, além
da efetividade e eficiência das operações, em conformidade com leis e regulamentos
aplicáveis.
Nossos controles internos sobre relatórios financeiros incluem as políticas e procedimentos
que:
• Referem-se à manutenção de registros que, em detalhes razoáveis, refletem de forma
precisa e justa as transações e disposições dos ativos da Empresa;
• Fornecem garantia razoável de que as transações são registradas conforme necessário para
permitir a preparação de demonstrações financeiras segundo os princípios contábeis
geralmente aceitos (GAAP), e que nossas Receitas e Despesas estão sendo feitas conforme
as autorizações da Administração e Diretores da Companhia;
• Fornecem segurança razoável em relação à prevenção ou detecção oportuna de aquisição,
uso ou disposição não autorizada de nossos ativos que poderiam ter um efeito material nas
demonstrações financeiras.
Os controles e procedimentos de divulgação da Companhia são projetados para garantir que
as informações que devem ser divulgadas pela Companhia nas demonstrações financeiras
que ela emite ou arquiva sejam registradas, processadas, e reportadas, no prazo especificado
nas regras e formulários da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e que tais informações
sejam coletadas e comunicadas à Administração da Tronox, incluindo o Diretor Financeiro
principal (CFO) da Companhia, ou outra pessoa que desempenhe funções semelhantes,
conforme apropriado para permitir decisões oportunas sobre a divulgação necessária.
No encerramento do exercício social em 31 de dezembro de 2021, a Companhia e seus
Auditores Independentes, tomando por base testes executados durante todo o período,
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avaliaram a eficácia dos seus controles internos sobre os relatórios financeiros onde foram
identificadas quatro deficiências significativas (em individual ou a combinação destas) que
estão destacadas no item “d” desta seção. Os comentários da Administração e as ações que
destacam as medidas tomadas para a remediação destas deficiências, se aplicáveis, também
estão destacadas no item “d”.
Ainda, a Companhia, através de sua estrutura de governança e conformidade, e de suas áreas
de negócio, tem desenvolvido novos processos e controles para a manutenção de seu
ambiente de controle e para a remediação das fragilidades identificadas nos relatórios
financeiros de 31 de dezembro de 2021.
b. As estruturas organizacionais envolvidas
A Tronox Holdings Plc e suas subsidiárias possuem em sua estrutura organizacional a área
de Auditoria Interna responsável por realizar uma pré-avaliação independente do desenho e
efetividade dos controles internos da Companhia, ao nível de entidade, de modo a fornecer
segurança razoável em relação à confiabilidade das demonstrações financeiras, além de
recomendar melhorias para fortalecer o ambiente de controles da organização para fins de
mitigação de riscos.
A Companhia possui uma estrutura organizacional global de Auditoria Interna composta por
lideranças regionais em suas subsidiárias, as quais são subordinadas à Vice-presidência de
Auditoria Interna, com o respectivo monitoramento e reporte ao Comitê de Auditoria. Este
último sendo vinculado ao Conselho de Administração.
Todos os controles internos da Companhia e processos relevantes são submetidos às
análises de desenho e eficácia. O critério de relevância é definido por materialidade e pelo
processo de gestão de risco que utiliza a metodologia COSO 2013. Os controles internos são
executados pelos gestores das áreas de negócios e de apoio, intitulados “control owners” nas
respectivas subsidiárias (legal entity) que fazem parte do escopo de trabalho. Estes gestores
também são responsáveis pela execução eficaz dos controles internos a eles designados.
A Companhia ainda possui em sua estrutura o Comitê de Auditoria composto por, no mínimo,
três membros nomeados pelo Conselho de Administração. O Comitê tem com uma de suas
atribuições, prover assistência ao Conselho no cumprimento de sua responsabilidade de
supervisão relacionados a:


Integridade das demonstrações financeiras da Companhia e seu processo de relatório
financeiro;



Ambiente de controles internos sobre relatórios financeiros;



Desempenho da função da Auditoria Interna;



Conformidade da Companhia com os requisitos legais e regulatórios;



Programas de ética da Companhia, conforme estabelecido pela Administração e pelo
Conselho, incluindo o Código de Conduta da Companhia.
Tronox Pigmentos do Brasil S/A
Rodovia BA-099 – Km 20
Cep 42829-710 – Camaçari – BA – Brasil
T +55 71 3634-9114
www.tronox.com

PÁGINA: 44 de 183

Formulário de Referência - 2022 - TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S/A

Versão : 1

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos
A área de Auditoria Interna se reporta ao Comitê de Auditoria e o suporte administrativo é
prestado pela Administração.
Desta forma, cabe ao Comitê de Auditoria fiscalizar a eficácia dos controles internos e ser
informado pela área de Auditoria Interna sobre o plano de trabalho (escopo, cronograma,
metodologia), status, resultados e planos de ação determinados pelas áreas responsáveis no
tocante as deficiências e melhorias de controles.
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 Administração da Companhia é responsável por estabelecer, manter e promover a revisão
de um ambiente de controles internos adequados, em particular, sobre as demonstrações
financeiras. Tal adequação deve ser considerada no âmbito de todas as subsidiárias do grupo,
de modo a atender os requisitos da seção 404(a) da Lei Sarbanes−Oxley (“SOx”).
A avaliação da eficácia do desenho e operação dos controles internos relacionadas à
elaboração das demonstrações financeiras ocorre sob a supervisão, e com a participação da
administração da Tronox, incluindo o CFO da Companhia, como parte do processo de
certificação anual do ambiente de controles internos.
Adicionalmente, a Diretoria Financeira principal (CFO) e os Controllers das unidades de
negócio (legal entities) interagem ainda com as áreas de Auditoria Interna e o Canal de
Denúncias, com o propósito de capturar eventuais ocorrências que possam impactar as
demonstrações financeiras.
Ao final do ciclo, os executivos responsáveis pelos processos de todas as áreas de negócio
e suporte da Companhia, mapeadas nos controles e testes de adequação à SOx, são
comunicados formal e oficialmente de eventuais deficiências significativas e/ou fraquezas
materiais, bem como o respectivo plano de mitigação das deficiências identificadas.
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
Em conexão com o exame das demonstrações financeiras da Tronox Pigmentos do Brasil
S.A. em 31 de dezembro de 2021, nosso auditor independente PriceWaterhouseCoopers
(‘PwC’), nos termos da regulamentação emitida pela CVM, identificou as seguintes
deficiências significativas em seu relatório de controles internos:
1. Amortização do custo de recuperação da mina ("ARO") reconhecido em período incorreto
Foi verificado, em 31 de dezembro de 2021, que a Companhia reconheceu todo o saldo
remanescente da amortização do ARO da mina no exercício de 2021, devido ao término das
suas operações. Entretanto, os auditores entendem que esta amortização deveria ter sido
reconhecida ao longo do tempo (considerando a vida útil da mina como prazo limite de
amortização), sendo reconhecida em 2021 somente a amortização correspondente a este
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período. Este evento gerou um impacto de amortização a maior no resultado da Companhia
em 2021 no valor de R$ 4.978 mil.
Comentário da administração:
“Em 2021, devido ao término das operações da mina, a Companhia reconheceu o saldo
remanescente da exaustão do ARO, dentro do exercício de 2021. A partir de 2022, não haverá
saldo de exaustão a ser reconhecido. A Administração da Companhia ressalta que existem
rotinas de acompanhamento contínuo do ativo imobilizado, de maneira a garantir a
acuracidade dos saldos registrados contabilmente."
2. Depreciação do imobilizado da mina reconhecido em período incorreto
Foi verificado, em 31 de dezembro de 2021, que a Companhia reconheceu todo o saldo
remanescente de depreciação dos itens do ativo imobilizado existentes na mina dentro do
exercício de 2021, devido ao término das suas operações. Entretanto, os Auditores entendem
que esta depreciação deveria ter sido reconhecida ao longo do tempo (considerando a vida
útil da mina como prazo limite de depreciação), sendo reconhecida em 2021 somente a
depreciação correspondente a este período.
Comentário da administração:
"Em 2021, devido ao término das operações da mina, a Companhia reconheceu o saldo
remanescente de depreciação do ativo imobilizado. A partir de 2022, não haverá saldo de
depreciação a ser reconhecido. A Administração da Companhia ressalta que existem rotinas
de acompanhamento contínuo do ativo imobilizado, de maneira a garantir a acuracidade dos
saldos registrados contabilmente."
3. Ausência de contabilização de provisão para contingência provável
Foi verificado, em 31 de dezembro de 2021, que a Companhia não efetuou a contabilização
da contingência referente ao processo 15588.720885/2021-13 no montante de R$ 4.666 mil
a qual os advogados contratados pela Companhia entendem que a probabilidade de perda é
provável.
Comentário da administração:
"Em dezembro de 2021, foi lavrado auto de infração contra a Companhia, referente aos
exercícios de 2017 e 2018. Em 21 de fevereiro de 2017, foi assinado o Acordo de Transação,
referente à transferência de controle societário, entre o antigo controlador Cristal Pigmentos
do Brasil S.A. ("Grupo Tasnee") e a Tronox Pigmentos do Brasil S.A. Nesse Acordo, o Grupo
Tasnee é obrigado a ressarcir a Companhia com relação a autuações fiscais ocorridas antes
da assinatura do referido Acordo. Sendo assim, a Companhia reconheceu saldo passivo de
R$ 11.269 mil tendo como contrapartida, um saldo ativo, no montante correspondente,
classificado na rubrica de "outros ativos". A Administração da Companhia ressalta que existem
rotinas de acompanhamento contínuo de causas ativas e passivas, de maneira a garantir a
acuracidade dos saldos registrados contabilmente."
4. Constituição de doação sem prévia formalização contratual
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Foi verificado, em 31 de dezembro de 2021, que a Companhia contabilizou o montante de R$
4.500 mil referente a doação para a prefeitura de Mataraca-PB, com o objetivo de gerar
créditos de energia elétrica para os próximos sete anos. No entanto, observamos que não há
nenhum contrato firmado, logo não há nenhuma obrigatoriedade legal para constituição deste
passivo.
Comentário da administração:
"A Administração da Companhia reconheceu saldo de doação à prefeitura de Mataraca-PB,
para projeto de fornecimento de energia às unidades consumidoras do referido município. O
projeto concerne a construção de uma usina fotovoltaica, por empresa terceirizada
especializada, a qual será responsável, ainda, pela gestão e atendimento às unidades
consumidoras do município, por um período de sete anos. A doação faz parte do projeto social
de legado para a cidade, devido ao encerramento das atividades da mina. Devido ao término
das operações da mina, em 2021, a Administração da Companhia decidiu efetuar o
reconhecimento do saldo de doação. Devido à complexidade do assunto, o setor jurídico da
Companhia está monitorando as tratativas para assinatura de contrato entre as partes."
Por fim, cabe destacar que os planos de ação para as demais deficiências e recomendações
(“Outras Deficiências – OD”), indicadas pelo auditor independente, são monitorados
mensalmente e reportados à alta administração por meio de comitês multidisciplinares com a
presença de representantes da Auditoria Interna.
e. comentários

dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório
circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas
adotadas
As deficiências significativas relatadas, destacadas no item (d) não resultaram em distorções
nas demonstrações contábeis da Companhia do exercício encerrado em 31 de dezembro de
2021. O referido relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras foi
emitido em 11 de março de 2022, sem modificações.
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5.4 – Programa de Compliance
A empresa possui uma estrutura de Programa de Compliance que abarca os seguintes
pontos de gerenciamento:


Nosso Código de Ética e Conduta Empresarial estabelece os padrões de como
conduzimos nossos negócios com o mais alto comportamento ético. O Código de
Ética e Conduta Empresarial é devidamente divulgado através de Site Institucional,
treinamentos, cópias físicas disponíveis nas unidades da companhia, servidor de rede
etc.



A Tronox mantém um acervo de políticas globais que estabelece em detalhes nossas
regras, políticas e procedimentos em uma ampla gama de tópicos com o objetivo de
ajudar nossos funcionários a administrar o negócio de maneira consistente com
nossos valores e o Código de Conduta da Tronox.

A Tronox formaliza e divulga no site de Relações com Investidores as respectivas políticas de
conduta abaixo:









Código de Conduta
Política de Qualidade, Segurança, Saúde e Meio Ambiente
Política de Remuneração do Conselho e Diretoria
Política de Negociação de Valores Mobiliários
Política de Transações com partes relacionadas
Política de Divulgação das informações
Política de Gerenciamento de Risco
Estatuto Social



A Tronox realiza o acompanhamento tempestivo de todos os fornecedores e clientes
através da realização de Background check global, visando identificar possíveis Red
Flags incluindo regimes de sanções econômicas e controles de exportação e
importação, que proíbem ou restringem negociações com determinados países,
regiões e partes (incluindo empresas e indivíduos). A Tronox também opta por
restringir as negociações em certas jurisdições com base em fatores como risco de
corrupção, risco à propriedade intelectual, dano potencial à reputação de nossa
marca, falta de justiça e transparência dos processos legais locais.



A Tronox investe em Treinamento e Comunicação voltadas às questões de
Compliance, para que cada funcionário entenda os objetivos, as regras e o seu papel
para garantir o sucesso do Programa.



A Tronox mantem Canal de Denúncia Global (Speak up) e independente que permite
o reporte de denúncias de forma anônima e sem retaliação, investigações internas,
para atender às denúncias de comportamentos ilícitos ou antiéticos, bem como canal
de ouvidoria local, para atendimento de demandas da comunidade, devidamente
divulgado através de site institucional, treinamentos internos e quadros de
visualização divulgados nos sites.
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5.5 - Alterações significativas
A administração da Companhia não identificou alterações em seu ambiente de controles
internos durante o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2021 que tenham afetado
materialmente, ou que tenham probabilidade de afetar materialmente, seus controles internos
sobre relatórios financeiros.
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5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e
controles internos
Não existem outras informações relevantes referente ao gerenciamento de riscos e controles
internos às já mencionadas neste formulário.
Adicionalmente, não houve mudanças em nosso controle interno sobre relatórios financeiros
durante o trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2021 que tenham afetado
materialmente, ou tenham uma probabilidade razoável de afetar, nosso controle interno sobre
relatórios financeiros.
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Data de Constituição do Emissor

25/01/1966

Forma de Constituição do Emissor

SOCIEDADE ANÔNIMA

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

23/12/1970
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6.3 - Breve histórico
 A Tronox Pigmentos do Brasil SA., indústria química, produtora de pigmento branco de
Dióxido de Titânio, foi fundada em 25 de janeiro de 1966.
 O projeto obteve o apoio da SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste e do BNDES para a sua implantação e a produção fixada em 22.000 t/a.
 A tecnologia do processo foi adquirida por cessão definitiva da Laport Industries Ltda, mas
a necessidade de constante atualização nessa área levou o grupo fundador a procurar
uma associação com a Bayer do Brasil S/A em 1971.
 Em março de 1978, iniciou as obras de ampliação da capacidade para 50.000 t/a de
Dióxido de Titânio e, em novembro de 1982 essa fase foi concluída.
 Em abril de 1997, foi concluída a ampliação da fábrica para 60.000 t/a.
 Em 29 de março de 2004 a anterior Millennium Chemicals Inc. (controladora indireta da
Companhia) e a Lyondell Chemical Company assinaram um contrato relativo à troca de
ações e junção das empresas, objetivando a criação da terceira maior empresa química
norte-americana com ações cotadas no mercado. Em 1º de dezembro de 2004 a Lyondell
Chemical Company concluiu a aquisição da sociedade Millennium Chemicals Inc.
 No dia 7 de setembro de 2006, a Lyondell divulgou para a Securities Exchange
Commission nos Estados Unidos da América que “a Lyondell busca continuamente
oportunidades de gerar valor através de acordos comerciais, aquisições, venda de ativos
ou parcerias. Por exemplo, a Lyondell avaliava possíveis alternativas estratégicas
relacionadas ao seu segmento de químico inorgânico”.
 No dia 26 de fevereiro de 2007 a Lyondell divulgou a conclusão de acordo com a
sociedade National Titanium Dioxide Company Ltd. (Tronox), relativo à proposta de
alienação pela Lyondell de seus negócios de química inorgânica, dentre os quais a
Millennium Inorganic Chemicals do Brasil S.A.
 A operação de aquisição pela Tronox dos negócios de dióxido de titânio da Lyondell, foi
concluída com sucesso em 15 de maio de 2007. Como consequência, a Tronox tornou-se
a nova acionista controladora indireta da Companhia, através da aquisição do controle
direto da Millennium Inorganic Chemicals (MIC) nos Estados Unidos da América, sendo
esta, controlada pela Thann Chimie SAS, empresa pertencente ao Grupo Tasnee
(“Tasnee”).
 Hoje, a Tronox é a segunda maior produtora de pigmento de Dióxido de Titânio (TiO2) do
mundo. Conta com sete fábricas de TiO2 distribuídas em cinco continentes, sendo duas
plantas nos Estados Unidos, uma na Inglaterra, uma na França, uma na Arábia Saudita,
uma na Austrália e uma no Brasil.
 Sua atuação no Brasil conta com três unidades: a Mina do Guajú, em Mataraca, na
Paraíba; a fábrica em Camaçari, na Bahia; e o escritório comercial em São Paulo.
 Em 21 de fevereiro de 2017, a Tasnee celebrou um contrato para a alienação dos
negócios de dióxido de titânio de todo o grupo para a Tronox Limited (“Tronox”), contrato

PÁGINA: 52 de 183

Formulário de Referência - 2022 - TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S/A

Versão : 1

6. Histórico do emissor / 6.3 - Breve histórico

este que está sujeito à obtenção de autorizações governamentais e regulatórias. Tendo
em vista que esta transação representará a alienação do controle da Companhia para a
Tronox, a Tronox deverá promover uma Oferta Pública de Aquisição (“OPA”) das ações
ordinárias em circulação da Companhia, nos termos do artigo 254-A da Lei das S.A.
 Foi assinado entre a Tronox, a Tasnee e a Tronox o contrato para estender a data de
expiração de alienação até 30 de junho de 2018, com prorrogações automáticas de três
meses até 31 de março de 2019, se necessário, com base sobre o status de aprovações
regulatórias pendentes. Este contrato para estender a data de expiração é uma
demonstração clara desse compromisso e permitirá que ambas as partes continuem a
trabalhar com os reguladores nos Estados Unidos e na Europa para obter a aprovação
necessária.
 No dia 10/04/2019, o FTC autorizou o processo de aquisição da Tronox sobre acerca do
controle da Tronox e a partir desta data, a unidade Brasileira já está sobre controle da
empresa Tronox.


A Mina do Guajú, localizada no Município de Mataraca – PB, encerrou totalmente suas
atividades produtivas em dezembro de 2021, finalizando também os contratos de trabalho,
permanecendo, apenas, no local, estoque de ilmenita. A produção de Zirconita, Rutilo e
Cianita, por sua vez, já havia sido encerrada em 2020. O processo de encerramento das
atividades minerárias segue um planejamento estratégico e legal, estabelecido pelos
órgãos reguladores e de proteção ambiental.
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6.5 - Pedido de falência ou de recuperação
Este item não é aplicável.
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6.6 Outras informações relevantes – Históricos
Não se aplica
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7.1 - Descrição - Atividades do emissor
A Companhia tem por objeto a produção e o comércio de produtos químicos, especialmente
pigmento branco de dióxido de titânio e seus subprodutos; a produção, a industrialização e o
comércio de matérias-primas aplicadas ou não em sua própria produção; a importação e a
exportação de matérias-primas e de produtos industrializados acabados; a produção,
industrialização e o comércio de minérios em geral, especialmente ilmenita, rutilo, cianita e zirconita,
compreendendo pesquisa, lavra, exploração e beneficiamento, importação e exportação; a
participação no capital de outras sociedades, relacionadas ou não com seus objetivos e o exercício
de atividades relacionadas com a execução de seus objetivos.
Abaixo segue breve descritivo de como funciona o processo produtivo do principal produto da
Companhia, o pigmento de dióxido de titânio:

SECAGEM E MOAGEM: fase em que se retira a umidade da mistura de minérios formada por
ilmenita e escória de titânio, que é um concentrado de titânio obtido através do processamento do
minério de ilmenita). Após seca, a mistura de minérios é moída a fim de reduzir o tamanho das
partículas e aumentar a superfície de contato do material, favorecendo assim a eficiência da reação
de sulfatação.
MISTURA: nessa fase ácido sulfúrico e minério são misturados em proporções pré-definidas
formando uma suspensão, a qual é agitada sob temperatura controlada para evitar a reação
prematura. Este processo se dá em bateladas e cada batelada é enviada a tanques que alimentam
os sulfatadores continuamente.
SULFATAÇÃO: nessa fase ocorre o ataque químico do minério moído pelo ácido sulfúrico 98% em
peso, resultando na transformação dos óxidos em seus respectivos sulfatos solúveis. Os
sulfatadores (em número de seis) são digestores contínuos, nos quais o fluxo de mistura que entra
encontra uma corrente de água alimentada em uma proporção determinada. O calor liberado pela
diluição do ácido é o responsável pelo início da reação de sulfatação. O produto da reação (massa
sulfatada) é um pó marrom-esverdeado que é descarregado pelas extremidades do sulfatador e
dissolvido formando o licor dissolvido.
DISSOLUÇÃO: a massa sulfatada resultante do processo de sulfatação é diluída em água,
resultando no licor dissolvido, cuja densidade é controlada.
REDUÇÃO: por conta da necessidade de separação do ferro contido no licor dissolvido, é
necessária a redução deste elemento do estado trivalente (Fe+3) para o estado bivalente (Fe+2),
pois este último é mais fácil de ser removido nas etapas seguintes do processo. A reação de
redução é conseguida adicionando-se limalha de ferro (fonte de ferro metálico) e sua eficiência é
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controlada pela presença de titanoso (íon Ti+3, produto da redução do íon Ti+4, que surge após
total redução do ferro férrico).
CLARIFICAÇÃO: esta seção tem a finalidade de retirar do licor reduzido o minério não atacado
pelo ácido ou mesmo impurezas provenientes da limalha de ferro. O processo de separação se dá
por decantação e é auxiliado pela dosagem de solução de floculante catiônico (obtida a partir da
diluição do floculante em água). Os sólidos contidos no licor alimentado continuamente pela parte
superior central do clarificador são sedimentados por ação da gravidade, constituindo o “underflow”. O licor clarificado, praticamente isento de sólidos, “over-flow”, flui por transbordamento para
a etapa seguinte do processo através da parte superior do clarificador.
RECUPERAÇÃO DE TiO2: a corrente de “under-flow” do processo de clarificação, normalmente
conhecida como lama, contém ainda uma grande quantidade de licor de titânio solúvel, que é
recuperado. Esta recuperação se dá através de filtros rotativos à vácuo (FRV’s), onde inicialmente
é aplicada uma camada de auxiliar filtrante (pré-coat, obtida a partir da diluição do auxiliar de
filtração em água ). O vácuo faz com que o licor contido na lama atravesse o material filtrante
mediante a lavagem com água pulverizada por sprays, e o material sólido fica retido na superfície
do pré-coat, camada que é retirada por um raspador. O material descarregado pelo raspador do
filtro é encaminhado à neutralização enquanto que o licor filtrado é retornado à etapa de dissolução.
FILTRAÇÃO DE LICOR: o licor clarificado possui ainda uma pequena quantidade de sólidos
indesejáveis para a seqüência do processo. Para reduzir esta quantidade a níveis adequados,
nessa fase o licor é filtrado em filtros prensas de placa e quadro fazendo-se uso de pré-coat, solução
obtida a partir da diluição do auxiliar de filtração em água.
SEMEADURA PRIMÁRIA:. a semeadura primária é produzida quando se junta em um tanque
quantidades definidas de licor filtrado e soda cáustica a 11%. Na reação entre o licor e a soda é
formada uma certa quantidade de núcleos, invisíveis a olho nu, que agem como controladores da
cinética da reação, tamanho e distribuição do tamanho das partículas formadas durante a etapa
seguinte, de Hidrólise.
HIDRÓLISE:. nessa etapa o TiO2 solúvel contido no licor evaporado na forma de sulfato de titanila
é insolubilizado na forma de hidróxido de titanila através de aquecimento e adição de água na forma
de condensado, mediante um rigoroso controle de temperatura. Nessa fase do processo as
partículas que dão origem ao pigmento começam a ser definidas, e por isso este é um processo
bastante controlado quanto à velocidade de reação, formação e crescimento dos precipitados
formados.
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FILTRAÇÃO MOORE I: durante a hidrólise cerca de 95% do TiO2 é insolubilizado juntamente com
quantidades bastante reduzidas de outras substâncias. O restante permanece solúvel e necessita
ser separado. Esta etapa é realizada em filtros folha à vácuo que são imersos em tanques contendo
a suspensão de hidróxido de titânio. Na primeira etapa (filtração) ocorre o crescimento da camada
de material insolúvel sobre as placas dos filtros devido a retenção dos sólidos. Numa segunda etapa
(lavagem), o conjunto de placas (Frame) é imerso em um tanque contendo água que, devido ao
vácuo a que está submetido o frame, atravessa a torta retirando o material solúvel remanescente,
o qual contém ferro, cromo, vanádio e outros materiais prejudiciais à cor do pigmento.
O líquido oriundo da etapa de filtração contendo pequenas quantidades de material insolúvel é
dirigido a um espessador, onde por gravidade ocorre a separação entre a parte líquida, praticamente
isenta de sólidos, que transborda pela parte superior do equipamento (over-flow) e a suspensão
que concentra no fundo (under-flow) e retorna ao processo. Este processo é auxiliado pela adição
de solução diluída de floculante aniônico em água.
TRATAMENTO DE ÁCIDO: Apesar de grande parte do ferro e outros metais ser eliminada na
lavagem da Filtração Moore I, pequenas, porém significativas, quantidades destes permanece
adsorvida nos flocos da torta. A desardsorção destas impurezas é conseguida através do ataque
ácido em meio redutor a quente. Ácido sulfúrico 98% é adicionado à polpa e como agente redutor
é utilizado o alumínio metálico. A eficácia do processo é medida pela presença de Ti+3 (íon
titanoso), o que indica que tanto ferro quanto outros metais prejudiciais estão no estado reduzido e,
portanto mais fáceis de lavar na etapa seguinte
SEMEADURA SECUNDÁRIA: Uma polpa hidrolisada oriunda do processo sulfato é orientada na
formação de cristais de estrutura anatase durante a calcinação. Para a mudança do estado cristalino
para a estrutura rutilo seria necessária uma temperatura maior que 1000 oC, o que produziria cristais
muito grandes, resultando num produto com propriedades óticas deficientes. Como a maior
demanda do mercado de dióxido de titânio é por pigmento com estrutura rutilo, contorna-se esta
situação adicionando à polpa “anatase” a semeadura secundária que induzirá a transformação
cristalina em Rutilo sob temperaturas abaixo de 1000 oC, garantindo-se as propriedades
pigmentares.
A semeadura secundária é produzida a partir da polpa “anatase”, a qual é alcalinizada com soda
cáustica de maneira que se possa remover os íons SO4-2 presentes por lavagem em filtros similares
aos usados na Filtração Moore I (portanto, em que se usa tanque contendo água, que devido ao
vácuo atravessa a torta retirando o material solúvel remanescente). Em seguida a polpa alcalinizada
é então reacidificada com ácido clorídrico , pois o íon cloreto ( Cl- ) muda a orientação da polpa para
a formação de cristais rutilo. A polpa é ainda peptizada com ácido clorídrico e alumínio para garantir
uma melhor difusão e dosada na polpa “anatase”.
FILTRAÇÃO MOORE II: A polpa proveniente do tratamento ácido recebe adição controlada de
semeadura secundária e é então dirigida a uma nova etapa de filtração (idêntica à da Filtração
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Moore I) em que os metais desadsorvidos são separados através da fase solúvel, resultando uma
polpa com uma quantidade bastante reduzida de impurezas que possam causar danos à cor do
pigmento.
Tal como na etapa de Filtração Moore I, essa etapa é realizada em filtros folha à vácuo que são
imersos em tanques contendo a suspensão de hidróxido de tiânio. Na primeira etapa (filtração)
ocorre o crescimento da camada de material insolúvel sobre as placas dos filtros devido a retenção
dos sólidos. Numa segunda etapa (lavagem), o conjunto de placas (Frame) é imerso em um tanque
contendo água que, devido ao vácuo a que está submetido o frame, atravessa a torta retirando o
material solúvel remanescente, o qual contém ferro, cromo, vanádio e outros materiais prejudiciais
à cor do pigmento.
O líquido oriundo da etapa de filtração contendo pequenas quantidades de material insolúvel é
dirigido a um espessador, onde por gravidade ocorre a separação entre a parte líquida, praticamente
isenta de sólidos, que transborda pela parte superior do equipamento (over-flow) e a suspensão
que concentra no fundo (under-flow) e retorna ao processo. Este processo é auxiliado pela adição
de solução diluída de floculante aniônico em água.
DESAGUAMENTO: nessa fase a polpa de hidróxido de titânio resultante da etapa de Filtração
Moore II recebe a adição de soda cáustica (fonte de óxido de sódio Na2O para evitar a sinterização
e aspereza e uniformizar o tamanho e distribuição de partículas durante o processo de calcinação)
e de sulfato de alumínio (como fonte de óxido de alumínio Al2O3 e de óxido de zinco, a fim de
promover a estabilidade à rede cristalina formada durante a calcinação, além de melhorar a
resistência do pigmento de dióxido de titânio contra agentes de intemperismo), e posteriormente é
desaguada em filtros-prensa para obtenção de uma torta com aproximadamente 47% de sólidos, e
então ser alimentada aos fornos calcinadores.
CALCINAÇÃO: na calcinação, o precipitado formado na hidrólise (hidróxido de titânio) é
transformado em dióxido de titânio. Este processo tem uma duração entre 6 a 12 horas, possui um
rigoroso controle de perfil de temperatura, pois praticamente define as principais características do
produto, tais como: poder de cobertura, poder de tingimento e cor. Todas estas propriedades são
avaliadas através de métodos específicos.
Durante o processo é também medido o nível de calcinação do produto através de
difratometria de raios-X, a qual indica o conteúdo de cristais anatase ou rutilo conforme tipo de
pigmento produzido
UNIDADE DE TRATAMENTO DE GASES PROCEDENTES DA CALCINAÇÃO: Os ácidos
contidos na torta de hidróxido de titânio que alimenta aos calcinadores, assim como componentes
contidos no gás natural, dão origem a gases ácidos que saem dos fornos juntamente com a água
evaporada e uma quantidade mínima de produto arrastada por esta corrente. Para evitar que estes
produtos sejam lançados a atmosfera, os gases são inicialmente lavados em contra corrente com
água nas torres de lavagem onde as partículas de dióxido de titânio são retiradas. Em seguida os
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gases passam por precipitadores eletrostáticos, em que partículas carregadas eletricamente (tais
como o SO3) são retidas.
Os gases efluentes dos precipitadores eletrostáticos são dirigidos à etapa de oxidação úmida, que
é uma unidade composta de reatores com leito de carvão ativado. O dióxido de enxofre (SO2) que
passa pelos leitos de carvão é oxidado SO3, que por sua vez é transformado em ácido sulfúrico
reciclável através da adição de água. A eficiência do processo é superior a 90%.
Os gases efluentes deste processo são então lançados na atmosfera contendo quantidades
mínimas de SO2 (abaixo dos limites estabelecidos na licença de operação da Fábrica).
MOAGEM: após o processo de calcinação, o produto calcinado resultante encontra-se bastante
aglomerado e, embora já tenhamos cristais de TiO2 formados (anatase ou rutilo), o produto
necessita de uma granulometria mais fina para que suas propriedades pigmentares se manifestem.
Isto é obtido através de moagem em moinhos de pêndulos (Raymond), em que os aglomerados são
quebrados quando comprimidos pelo movimento circular dos pêndulos contra o anel que circunda
o moinho, resultando em partículas menores que 45 mícrons. Após esta etapa os produtos “não
tratados” estão prontos e são encaminhados ao ensacamento. Os produtos “tratados” são dirigidos
à etapa de ressuspensão.
RESSUSPENSÃO: na etapa de ressuspensão, a base moída é misturada em tanques a uma
suspensão de dióxido de titânio recirculante, dispersante e água, sendo obtida uma dispersão
uniforme e adequada da polpa ressuspensa. O produto deverá ser adequadamente disperso, para
que na seção de tratamento de superfície a deposição dos produtos inorgânicos seja eficientemente
distribuída.
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE: o dióxido de titânio (TiO2) simplesmente moído já é um pigmento,
no entanto, em diversas aplicações este produto não apresenta uma performance satisfatória, seja
do ponto de vista da eficiência ótica, ou mesmo no que diz respeito à resistência contra agentes de
intemperismo. Para contornar tais desvantagens, o produto é submetido a um tratamento de
superfície, no qual sílica, alumina e TiO2 amorfo são depositados em camadas sobre as partículas
do pigmento. Os agentes de tratamento são dosados sob a forma de soluções diluídas em água, e
são precipitados através de mudanças no pH da faixa alcalina até a faixa ácida e vice-versa. Ao
final do processo, a suspensão é neutralizada com ácido sulfúrico, visando a uma específica faixa
de pH. A quantidade dos agentes de tratamento varia de acordo com o tipo de pigmento produzido.
LAVAGEM E DESAGUAMENTO: A polpa tratada é filtrada e lavada em filtros rotativos a vácuo
(FRVs) mediante adição de água na forma de condensado e pulverizada por sprays, de maneira
que os sais solúveis formados na seção anterior sejam eliminados, pois os íons dos mesmos
poderão conferir ao pigmento um caráter levemente condutor, bastante indesejável na aplicação do
produto. Este procedimento é realizado em dois estágios de filtração, e na descarga do último
estágio a torta desaguada é transferida para etapa seguinte, de secagem.
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SECAGEM: essa etapa visa a reduzir a água contida no pigmento a quantidades residuais. A
operação é realizada em secadores tipo spray driers, em que a torta desaguada é atomizada na
parte superior de um grande vaso cônico e sofre ação de secagem através da corrente de gases
de combustão, gerados pela queima de gás natural que entra pela base do equipamento.
MICRONIZAÇÃO: o pigmento sêco, na forma granulada que procedente dos secadores spray
driers, não está ainda pronto para uso final e passa ainda por mais uma etapa de moagem. Esta
etapa é realizada em micronizadores, equipamentos constituídos por câmaras em forma de disco,
em que correntes de vapor a alta pressão e de pigmento são introduzidos tangencialmente, de
maneira que a moagem se dá por colisão entre as partículas de pigmento e destas contra o anel de
moagem do micronizador. Após esta etapa o produto é encaminhado ao ensacamento para
embalagem e paletização.

Outras informações importantes:


Benefícios e/ou subsídios fiscais: a Companhia não possui, nem existe disponível, nenhum
benefício e/ou subsídiofiscal ligado ao fato de estar inserida no mercado de dióxido de titânio.



Situações de monopólio ou oligopólio e nível de concorrência: a Companhia é a única produtora
de dióxido de titânio da América do Sul. Não obstante, a dinâmica de mercado faz com que os
potenciais clientes busquem no mercado internacional alternativas que atendam melhor às
diversas aplicações que o dióxido de titânio pode ter, não cobertas pelo portfolio da Companhia
e/ou com preços mais competitivos.



Dependência do Governo: o segmento de dióxido de titânio não possui dependência
governamental direta.
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7.1a - Informações específicas de sociedades de
economia mista
Não se aplica a está Companhia.
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7.2 - Inf. sobre segmentos operacionais
A Companhia divide seu negócio no segmento de produção e industrialização de dióxido de
titânio e no segmento de extração, produção e comercialização dos minérios rutilo, cianita,
ilmenita e zirconita.
As informações por segmento de negócios, revisadas pela Diretoria-Executiva e
correspondentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, são as
seguintes:
a)

Lucro líquido do exercício

Pigmento de titânio

Minérios

31/12/2021
Total

Lucro líquido do exercício

222.562

54.036

276.598

Receitas líquidas, provenientes de clientes nacionais
Receitas líquidas, provenientes de clientes externos

855.787
10.978
866.765

61.014
30.452
91.466

916.801
41.430
958.231

Depreciação, exaustão e amortização

(19.520)

(14.821)

(34.341)

Receitas financeiras
Despesas financeiras

20.188
(12.395)
7.793

109
(6.690)
(6.581)

20.297
(19.085)
1.212

Imposto de renda e contribuição social corrente
Imposto de renda e contribuição social diferido

(14.610)
4.714
(9.896)

-

(14.610)
4.714
(9.896)

Total do ativo
Imobilizado e Ativos de direito de uso
Custo total
Depreciação acumulada

Lucro líquido do exercício

1.095.138

103.418

1.198.556

617.067
(473.503)
143.564

160.701
(157.059)
3.642

777.768
(630.562)
147.206

Pigmento de titânio

Minérios

31/12/2020
Total

95.678

88.744

184.422

Receitas líquidas, provenientes de clientes nacionais
Receitas líquidas, provenientes de clientes externos

565.844
9.631
575.475

101.898
54.116
156.014

667.742
63.747
731.489

Depreciação, exaustão e amortização

(17.918)

(5.165)

(23.083)

7.734
(5.969)
1.765

214
(8.333)
(8.119)

7.948
(14.302)
(6.354)

Imposto de renda e contribuição social corrente
Imposto de renda e contribuição social diferido

(11.701)
66.750
55.049

-

(11.701)
66.750
55.049

Total do ativo

899.579

163.821

1.063.400

573.869
(454.816)
119.053

178.845
(159.213)
19.632

752.714
(614.029)
138.685

Receitas financeiras
Despesas financeiras

Imobilizado e Ativos de direito de uso
Custo total
Depreciação acumulada
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Receita líquida por segmentos
i)

Pigmento de titânio

Pigmento de titânio

ii)

31/12/2021

31/12/2020

775.103

575.484

Minérios
31/12/2021
Zirconita
Zirconita - revenda (a)
Ilmenita
Rutilo
Cianita

b)

47.458
91.662
35.932
7.144
932
183.128

31/12/2020
26%
50%
20%
4%
1%
100%

83.528
40.359
30.759
1.359
156.005

54%
0%
26%
20%
1%
100%

Outras informações (estoques)
31/12/2021

Produtos acabados
Produtos em elaboração
Matérias-primas e insumos
Importações em andamento
Adiantamentos para fornecedores
Materiais de suprimento
Provisão para desvalorização e perdas

Pigmento de
titânio

Minérios

Total

67.637
38.761
85.959
23.763
24.266
20.203
(5.228)
255.361

66.519
50
3.170
(3.220)
66.519

134.156
38.761
86.009
23.763
24.266
23.373
(8.448)
321.880
31/12/2020

Produtos acabados
Produtos em elaboração
Matérias-primas e insumos
Importações em andamento
Adiantamentos para fornecedores
Materiais de suprimento
Provisão para desvalorização e perdas

Pigmento de
titânio

Minérios

Total

69.017
14.866
38.234
205
49.242
20.370
(4.782)
187.152

51.468
30.857
1.050
3.269
(1)
86.643

120.485
45.723
39.284
205
49.242
23.639
(4.783)
273.795
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7.3 - Produção, Comercialização e Mercados
A Companhia utiliza do processo de sulfatação para produção de pigmentos no qual de uma
capacidade instalada de 60.000 toneladas foram produzidas 45.255 toneladas em 2021
(34.002 toneladas em 2020), atingindo75,42% da nossa capacidade instalada. Adicionalmente,
a fábrica possui controles que visam constantemente mitigar paralisações no processo
produtivo da companhia principalmente para seis categorias de fatores que são fundamentais
para a produção de pigmentos: Água, Energia, Gás natural, Slag, Ilmenita e Ácido Sulfúrico.
A Companhia possui uma estrutura com vendedores próprios e distribuidores para efetuar o
seu processo comercial e logístico, utilizando também um armazém localizado em São Paulo
e sua estrutura fabril para escoamento e entrega de produtos, além das exportações efetuadas
a partir do porto de Salvador.
Adicionalmente, a Companhia possui um sistema comercial que através de pedidos de venda
e planejamento de S&OP com clientes estratégicos são programadas as saídas, no intuito de
atender a demanda em relação à capacidade instalada da Companhia.
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7.4 – Principais clientes
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7.5 - Efeitos da regulação estatal


Licença de Operação que nos foi concedida pelo INEMA em Portaria de Nº 17.468,
datada de 11/12/2018 e com validade até 12/12/2026;



Outorga Poços Fazendinha Portaria n° 13.936 de 05/05/2017 válida até 05/05/2021;
Processo de renovação de Outorga Subterrânea em andamento pelo INEMA conforme
nº 2021.001.003004/INEMA/LIC-03004 Data de formação do processo: 18/05/2021.



A Outorga de água superficial concedida pelo INEMA Portaria Nº15.076, datada de
24/10/2017 e com validade até 24/10/2021. Processo de renovação de Outorga
Superficial em andamento no INEMA conforme nº 2021.001.003415/INEMA/LIC-03415
Data de formação de processo: 01/06/2021.
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7.6 - Receitas relevantes no exterior

As exportações representaram 3,58%, 6,84% e 3,41% do faturamento bruto total da
Companhia nos exercícios de 2021, 2020 e 2019, respectivamente.
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira
Não temos influência/efeito da regulação estrangeira, dos países em que a Companhia obtém
receitas relevantes, em nossas atividades.
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7.8 - Políticas socioambientais
Balanço social e informações da área de recursos humanos
BALANÇO SOCIAL
Projetos Melhor Idade e Escolinha de Futebol
No relacionamento com as comunidades, a Tronox desenvolve, desde março de 2013, o
Projeto Melhor Idade na localidade de Areias, estado da Bahia. O projeto foi elaborado para
abranger toda a população acima de 40 anos da localidade, mas a maior aderência tem sido
do público feminino, incluindo aquelas que estão fora da faixa etária inicialmente proposta, as
quais iniciaram no projeto buscando perda de peso, saúde, tratamento e controle de doenças
crônicas, melhora da funcionalidade nas atividades da vida diária, socialização, entre outros.
São realizados treinos com acompanhamento de profissionais de educação física, incluindo,
entre outras atividades, exercícios de alongamento, fortalecimento muscular e caminhadas.
Periodicamente são aferidas a circunferência da cintura e a pressão arterial das participantes,
com o objetivo de acompanhar a evolução das mesmas.
Acreditando profundamente na força do esporte para contribuir com a qualidade de vida das
pessoas e para o ambiente social, a Escolinha de Futebol foi criada em 2018 e atende a
cerca de 40 alunos na comunidade de Areias.
Após o aumento no número de vacinados e redução dos índices de contágio pela COVID-19,
o Projeto Melhor Idade foi retomado em agosto de 2021 seguindo os protocolos sanitários de
distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos, visando evitar contágio. A
escolinha de futebol permaneceu suspensa em 2021 cuja natureza das atividades
apresentariam dificuldades no atendimento dos referidos protocolos.
Clube de Leitura
Há mais de uma década o Clube de Leitura da Tronox contribui para o despertar da leitura
entre crianças e adolescentes, além de suporte na formação de professores de escolas
públicas das comunidades de Areias, Jauá e Arembepe, estado da Bahia. O clube dispõe de
duas bibliotecas localizadas em Areias e Arembepe que além do empréstimo de livros infanto
juvenis, realiza atividades lúdicas como: contação de histórias, exibição de filmes, música,
leitura livre, oficinas de escrita, desenho e pintura; apresentação de peça teatral, entre outros.
Da mesma forma, desenvolve estas mesmas atividades em escolas públicas da região.
No primeiro semestre de 2021, as atividades do Clube da Leitura ficaram restritas a
empréstimos de livros e a participação de atividades online solicitadas pela escola, sem a
entrada do público nas instalações da bibliotecas. O empréstimo de livros seguia as
orientações do protocolo de quarentena determinado pela TRONOX. Em agosto de 2021, as
atividades presenciais nas bibliotecas do Clube da Leitura foram retomadas seguindo os
protocolos sanitários para evitar contágio e preservar a vida dos participantes e seus
familiares, assim como, foi retomada a participação presencial nas escolas sempre que
solicitado.
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Projeto Tamar
A empresa apoia o projeto Tamar há mais de uma década, patrocinando as atividades da
base de Camaçari, em Arembepe. Nesse trecho de orla verifica-se historicamente um dos
maiores índices de crescimento no número anual de desovas. Dentre as atividades realizadas
pelo Tamar estão a soltura de tartarugas marinhas e atividades de educação ambiental.
Programas de Educação Ambiental e Recomposição de Áreas Mineradas:
Programa de Educação Ambiental, iniciado no ano de 1966, foi estruturado para atender
estudantes da 4ª e 5ª séries do ensino fundamental I. Até dezembro de 2020 já passaram
pelo Programa 11.047 participantes, sendo: 10.166 estudantes e 881 professores. Este
programa vem contribuindo com a formação e conscientização da população das áreas
influenciadas pelo projeto. O programa foi descontinuado no ano de 2020 devido a pandemia
de COVID-19
Iniciado no ano de 1988, o Programa de Recomposição de Áreas Mineradas já plantou até o
presente momento 2.093.311 mudas em uma área de 685,73 hectares. Para atender este
programa a mina produz em seus viveiros 245 essências nativas que são aplicadas em
conjunto com o banco de sementes carreado junto com solo espalhado nas áreas a serem
recompostas. Quarenta destas espécies são produzidas por dez famílias residentes em
municípios vizinhos, sendo estas responsáveis, no ano de 2021, por mais de 65% da
produção. Esta atividade promove geração de renda para a comunidade.
Programa de Reuso de Águas de Processo:
No ano de 2021 o Programa de Reuso de Águas de Processo proporcionou uma economia
de 5,1% de água nova captada no manancial responsável pelo abastecimento da mina, o Rio
Guaju. A média mensal de reuso foi de 70,1%. Esta água vem sendo reutilizada na
conformação do relevo da área de Lavra. Esta ação reduz a necessidade de utilização
recursos naturais (água) e melhoria na qualidade do corpo d’água receptor.
Em virtude da desmobilização das operações da mina, toda água captada no Rio Guajú no
ano de 2021 equivale a apenas 8,6% do volume outorgado pela Agencia Nacional de Águas.

PÁGINA: 71 de 183

Formulário de Referência - 2022 - TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S/A

Versão : 1

7. Atividades do emissor / 7.9 - Outras inf. relev. - Atividades

7.9 Outras informações relevantes – atividades
Não se aplica.
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8.1 - Aquisição ou alienação de ativo relevante
Não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como
operação normal nos negócios da Companhia, nos exercícios de 2021, 2020 e 2019.
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8.2 - Alterações na condução de negócios
Não houve alterações significativas na forma de condução dos negócios da Companhia, nos
exercícios de 2021, 2020 e 2019.
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8.3 - Contratos relevantes
Não houve contratos relevantes celebrados pela Companhia, não diretamente relacionados
com suas atividades operacionais, nos exercícios de 2021, 2020 e 2019.
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8.4 Outras informações relevantes – negócios
extraordinários
Não se aplica.
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9.1 - Outros bens relev. - ativo não circulante
Com relação ao ativo imobilizado da Companhia, os principais bens consistem em
edificações relacionadas à fábrica da planta em Camaçari, Bahia, máquinas e equipamentos,
instalações e custo com o desenvolvimento de projetos em andamento. A seguir tabela com
valor contábil dos bens em 31 de dezembro de 2021:
Descrição do ativo imobilizado
Valor de custo Dep. Acumulada Valor líquido
Terrenos
4.426
4.426
Edificações
110.864
(104.968)
5.896
Máquina e equipamentos
372.111
(314.868)
57.243
Instalações
156.598
(142.100)
14.498
Custo de Recuperação de Mina (ARO)
48.002
(48.002)
Outros
20.723
(10.668)
10.055
Imobilizado em andamento
51.681
51.681
Total
764.405
(620.606)
143.799
A depreciação do exercício alocada ao custo de produção é de R$29.304 (R$18.716 em 31
de dezembro de 2020) e às despesas é de R$1.430 (R$930 em 31 de dezembro de 2020).
Na mina, em 2021, devido ao término das operações, a Companhia reconheceu depreciação
de R$4.864 (R$1.479 em 31 de dezembro de 2020).
O custo de recuperação de mina está incluído na rubrica “ARO” e é decorrente da estimativa
dos gastos incorridos até o término das atividades de lavra. Conforme evidenciado na nota 1,
devido ao encerramento das operações da Mina ter ocorrido em dezembro de 2021, durante
o exercício de 2021, a Companhia contabilizou exaustão no montante de R$9.957 (R$3.318
em 31 de dezembro de 2020).
Em 31 de dezembro de 2021, as obras em andamento referem-se a projetos de reparo e
substituição de equipamentos, melhorias de processo, segurança e meio ambiente da planta
industrial (substituição de tanques, agitadores e tubulações, além de melhorias no
turbogerador, entre outros).

Ativos de direito de uso e passivos de arrendamento
Até o exercício de 2018, os arrendamentos de ativos imobilizados eram classificados como
arrendamentos financeiros ou operacionais. A partir de 1º de janeiro de 2019, os
arrendamentos são reconhecidos como um ativo de direito de uso e um passivo
correspondente na data em que o ativo arrendado se torna disponível para uso. Cada
pagamento de arrendamento é alocado entre o passivo e as despesas financeiras. As
despesas financeiras são reconhecidas no resultado durante o período do arrendamento. O
ativo de direito de uso é depreciado ao longo da vida útil do ativo ou do prazo do
arrendamento pelo método linear, dos dois o menor.
Os arrendamentos da Companhia incluem o aluguel de equipamentos, veículos e alguns
poucos imóveis, sendo que, em geral, os contratos de aluguel são realizados por períodos
fixos de até 3 anos, porém eles podem incluir opções de prorrogação. Estas opções de
prorrogação, e também as de extinção, estão incluídas em alguns dos arrendamentos de
ativos imobilizados. Esses termos são usados para maximizar a flexibilidade operacional em
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termos de gestão de contratos. A maioria das opções de prorrogação e extinção mantidas
podem ser exercidas apenas pela Companhia, e não pelo respectivo arrendador.
Os contratos podem conter componentes de arrendamento e outros não relacionados a
arrendamentos. A Companhia aloca a contraprestação no contrato aos componentes de
arrendamentos e de outros não relacionados a arrendamentos com base nos preços isolados
relativos.
Os prazos dos arrendamentos são negociados individualmente e contêm termos e condições
diferenciadas. Os contratos de arrendamento não contêm cláusulas restritivas, porém os
ativos arrendados não podem ser utilizados como garantia de empréstimos.
Os ativos e passivos provenientes de um arrendamento são inicialmente mensurados ao
valor presente.
Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, de acordo com os itens a seguir:
 o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento;
 quaisquer pagamentos de arrendamentos feitos na data inicial, ou antes dela,
menos quaisquer incentivos de arrendamento recebidos;
 quaisquer custos diretos iniciais; e
 custos de restauração.
Os ativos de direito de uso geralmente são depreciados ao longo da vida útil do ativo ou do
prazo do arrendamento pelo método linear, dos dois o menor. Se a Companhia estiver
razoavelmente certa de que irá exercer uma opção de compra, o ativo do direito de uso é
depreciado ao longo da vida útil do ativo subjacente.
Os passivos de arrendamento incluem, quando aplicável, o valor presente líquido dos
pagamentos de arrendamentos a seguir:
 pagamentos fixos (incluindo pagamentos fixos na essência, menos quaisquer
incentivos de arrendamentos a receber;
 pagamentos variáveis de arrendamentos variáveis que dependem de índice ou de
taxa;
 valores que se espera que sejam pagos pelo arrendatário, de acordo com as
garantias de valor residual;
 o preço de exercício de uma opção de compra se o arrendatário estiver
razoavelmente certo de que irá exercer essa opção; e
 pagamentos de multas por rescisão do arrendamento se o prazo do arrendamento
refletir o arrendatário exercendo a opção de rescindir o arrendamento.
Os pagamentos de arrendamentos são descontados utilizando uma taxa de juros pré-definida
pela Companhia. Para o exercício de 2021, as taxas definidas foram as seguintes:
Taxa média de
desconto (em anos)
Classificação
Máquinas e equipamentos
Veículos
Edificações

8,00%
9,63%
13,72%

Vida útil média
(em anos)
3
3
3

Os pagamentos de arrendamentos são alocados entre o principal e as despesas financeiras.
As despesas financeiras são reconhecidas no resultado durante o período do arrendamento
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para produzir uma taxa periódica constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo
para cada período.
Os pagamentos associados a arrendamentos de curto prazo e todos os arrendamentos de
ativos de baixo valor são reconhecidos pelo método linear como uma despesa no resultado.
Arrendamentos de curto prazo são aqueles com um prazo de 12 meses ou menos. Os ativos
de baixo valor incluem equipamentos de TI e pequenos itens de mobiliário de escritório.

(a) Saldos reconhecidos no balanço patrimonial
Tronox Pigmentos do Brasil S.A.
31/12/2021
Ativos de direito de uso
Edificações
Máquinas e equipamentos
Veículos

Passivos de arrendamento
Circulante
Não circulante

31/12/2020

362

111

1.570
1.475

4.034
180

3.407

4.325

2.066
1.620

3.343
1.678

3.686

5.021

(b) Movimentação dos ativos de direito de uso
Tronox Pigmentos do Brasil S.A.
Edificações

Máquinas e
equipamentos

Veículos

Total

Saldos em 1º de janeiro de 2020
Adições
Baixas por reversão
Depreciação
Saldos em 31 de dezembro de 2020

479
(39)
(329)
111

6.822
265
(650)
(2.403)
4.034

108
191
(119)
180

7.409
456
(689)
(2.851)
4.325

Adições
Baixas
Depreciação
Saldos em 31 de dezembro de 2021

384
(133)
362

192
(49)
(2.607)
1.570

1.514
(219)
1.475

2.090
(49)
(2.959)
3.407
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(c) Movimentação dos passivos de arrendamento
Tronox Pigmentos
do Brasil S.A.
Saldos em 1º de janeiro de 2020
Captação
Encargos
Amortização e pagamento de juros
Baixa por reversão
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Captação
Baixas
Encargos
Amortização e pagamento de juros
Saldos em 31 de dezembro de 2021

8.181
736
419
(4.232)
(83)
5.021
2.090
(83)
243
(3.585)
3.686

Tronox Pigmentos
do Brasil S.A.
Vencimento das prestações
Menos de 1 ano
Entre 1 e 2 anos
Entre 2 e 3 anos
Acima de 3 anos
Total
Valores não descontados - juros embutidos
Saldos em 31 de dezembro de 2021

2.343
1.014
762
762
4.881
(1.195)
3.686
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Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

ÁREA INDUSTRIAL

Brasil

BA

Camaçari

Própria

ÁREA DE EXTRAÇÃO MINERAL

Brasil

PB

Mataraca

Própria

ESCRITÓRIO COMERCIAL

Brasil

SP

São Paulo

Arrendada
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Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui nenhum dos tipos de ativos intangíveis mencionados no item 9.1.b
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9. Ativos relevantes / 9.1.c - Participação em sociedades
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui Paraticipaçõs em Sociedade.
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9.2 Outras informações relevantes – ativos
relevantes
Não se aplica.
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10.1 - Condições financeiras-patrimoniais
A Companhia considera que as atuais condições financeiras e patrimoniais são favoráveis e
tornam a companhia apta a cumprir com suas obrigações de curto, médio e longo prazo,
sendo essa afirmativa baseada na (i) geração operacional de caixa, (ii) estrutura de capital
constituída, de forma predominante, por recursos próprios, bem como (iii) baixo volume de
inadimplência dos clientes.
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10.2 - Resultado operacional e financeiro
Receita Líquida

No 4T21 a receita bruta é de R$316.938, apresentando uma redução de 4% quando
comparado com o mesmo período do ano anterior (4T20). A receita líquida no 4T21 foi de
R$264.953, uma redução de 6% quando comparado com o mesmo período do ano anterior
(4T20).
A variação foi devido aos seguintes fatores:


Pigmento: no comparativo entre o trimestre atual (4T21) e o trimestre anterior (3T21),
verificou-se que o aumento se deve ao preço médio dos produtos e a diminuição das
quantidades vendidas, geraram uma estabilidade no valor da receita. Com relação ao
comparativo do 4T21 com o 4T20, a redução apresentada foi decorrente do decréscimo
de 30% no volume vendido, parcialmente compensado pelo acréscimo do preço de
venda, em que houve um incremento de 38%



Minérios: devido à exaustão da lavra da Mina de Guajú, no 4T21, a Companhia não
efetuou venda de zirconita, rutilo e cianita. Sendo assim, observam-se reduções nas
vendas dos minérios no comparativo do 4T21 com outros períodos.

Custo de Vendas

No 4T21, a variação do custo de vendas foi de 7% maior quando comparado com o mesmo
período de 2020, motivada pelo aumento do custo de produção. No (“4T21”), podemos
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observar uma variação do custo de vendas superior à variação da receita líquida devido,
basicamente, aos seguintes motivos:
i)

Aumento de preços médios de matérias-primas como ácido sulfúrico e gás natural,
que juntos representaram no 4T21 50% do custo de vendas (3T21, 34%).

ii)

O impacto da variação da taxa cambial (real X dólar) sobre o custo de vendas
ocorre numa proporção menor, já que apenas parte das matérias-primas e
insumos adquiridos no mercado exterior são adquiridas em dólar, além do
incremento do preço médio de fornecedores.

Lucro Bruto e Margem Bruta
No 4T21 o lucro bruto apresentado foi de R$77.177, impactado pelo incremento do preço de
pigmentos e pela taxa de câmbio, quando comparado com o 3T21. Adicionalmente, foi 27%
inferior quando comparado ao mesmo período de 2020, devido ao aumento no custo das
vendas e menor quantidade vendida. No 4T21 a margem bruta é de 29%, mantendo
estabilidade quando comparado ao 3T21.
Lucro Líquido
Acumulado 4T
(R$ mil)

4T21

4T20

Lucro líquido

73.761

85.663

Margem líquida

28%

30%

%
-14%

3T21

%

2021

2020

68.408

8%

276.598

184.422

29%

29%

%
50%

25%

No 4T21 o lucro líquido foi de R$73.761, representando uma redução de 14% quando
comparado com o mesmo período do ano anterior, com margem líquida de 28% e 30%,
respectivamente, mantendo estabilidade.
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EBITDA e Margem EBITDA
Acumulado 4T
(R$ mil)

4T21

4T20

73.761

85.663

-14%

68.408

(+/(-)) Resultado financeiro

(1.212)

3.132

-139%

(3.926)

-69%

(3.279)

(+/(-)) Depreciação, amorização e exaustão

16.395

6.013

173%

6.029

172%

34.341

(11.110) -163%

9.896

Lucro líquido

(+/(-)) IR e CS

6.945

%

(65.216) -111%

(=) EBITDA

95.889

29.592

Margem EBITDA

36%

11%

224%

3T21

59.401
25%

%
8%

61%

2021
276.598

317.556
33%

2020
184.422

%
50%

3.407 -196%
23.083

49%

(55.049) -118%
155.863

104%

21%

No comparativo do 4T21 com o 4T20, o EBITDA apresentou um incremento de 25 pontos
percentuais, devido ao reconhecimento no 4T20 de despesas com benefício pós-emprego no
montante de R$72.415. Para o 4T21, a Companhia reverteu R$18.787 do saldo reconhecido
no 4T20.
Depreciação, amortização e exaustão
Adicionalmente, no 4T21, quando comparado com os trimestres anteriores, verifica-se um
incremento de depreciação, amortização e exaustão na ordem de R$10.024 justificado pelo
término das operações da mina, em dezembro de 2021.
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10.3 - Efeitos relevantes nas DFs
(a) Comentários sobre os efeitos relevantes que a introdução ou a alienação de segmento
operacional tenha causado ou venha a causar nas demonstrações financeiras da Companhia
e em seus resultados.
Não se aplica.
(b) Comentários sobre os efeitos relevantes que a constituição, a aquisição ou a alienação de
participação societária tenha causado ou venha a causar nas demonstrações financeiras da
Companhia e em seus resultados.
Não se aplica.
(c) Comentários sobre os efeitos relevantes que eventos ou operações não usuais tenham
causado ou venham a causar nas demonstrações financeiras da Companhia e em seus
resultados.
Não se aplica
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10.4 - Mudanças nas práticas cont. - Ressalvas e
Enfâses
O Conselho de Administração da Companhia autorizou a conclusão da preparação dessas
demonstrações financeiras e respectiva emissão em 11 de março de 2022.
As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais, moeda funcional e de
apresentação, e todos os valores demonstrados em milhares de reais, exceto quando
indicado de outra forma.
As demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas e apresentadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), com observância às disposições contidas na
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e de acordo com os Padrões Internacionais de
Demonstrações Financeiras (International Financial Reporting Standards - “IFRS”) emitidos
pelo IASB (International Accounting Standards Board).
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação
societária brasileira e os pronunciamentos técnicos e as orientações e interpretações emitidas
pelo CPC e aprovados pela CVM.
Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis, assim como também não há
ressalvas ou ênfases no parecer do auditor independente.
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10.5 - Políticas contábeis críticas
As principais práticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de forma consistente para
os exercícios apresentados:
a)

Conversão de saldos denominados em moeda estrangeira

Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos para a
moeda funcional (o Real) usando-se a taxa de câmbio vigente na data dos respectivos
balanços patrimoniais. Os ganhos e perdas resultantes da atualização desses ativos e
passivos verificados entre a taxa de câmbio vigente na data da transação e os encerramentos
dos exercícios são reconhecidos como receitas ou despesas financeiras no resultado.
b)

Provisão para recuperação ao valor recuperável de ativos não financeiros

A Administração revisa, pelo menos anualmente, o valor contábil líquido dos ativos com o
objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou
tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando
tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é
constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido.
c)

Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas

São utilizadas para a mensuração e reconhecimento de certos ativos e passivos das
demonstrações financeiras da Companhia. A determinação dessas estimativas levou em
consideração experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a
eventos futuros, e outros fatores objetivos e subjetivos.
Itens significativos sujeitos a estimativas incluem:
(i) Análise de recuperação dos valores dos ativos imobilizados e intangíveis (nota 2.2 (b));
(ii) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (nota 6);
(iii) Provisão para perdas no estoque (nota 7);
(iv) Provisão para contingências (nota 15);
(v) Provisão para benefícios pós-emprego (nota 17);
(vi) Provisão ambiental (nota 16);
(vii) Provisão para gastos para desmobilização da mina (nota 18)
(viii) Imposto de renda e contribuição social diferidos (nota 21).
A liquidação ou realização das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em
valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido
às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa suas
estimativas e premissas anualmente.
c)

Demonstrações do Valor Adicionado (DVA)

Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua
distribuição durante determinado exercício e é apresentada, conforme requerido pela
legislação societária brasileira, como parte de suas demonstrações financeiras, pois não é
uma demonstração prevista e nem obrigatória conforme IFRS.
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d)

Alterações de normas novas que ainda não estão em vigor

As novas normas e interpretações emitidas, até a emissão das demonstrações financeiras da
Companhia, estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar essas novas normas,
alterações e interpretações, se aplicável, quando entrarem em vigor e não espera ter um
impacto material decorrente de sua aplicação em suas demonstrações financeiras.
As seguintes alterações de normas foram emitidas pelo IASB mas não estão em vigor para o
exercício de 2021. A adoção antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não é
permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC).
Alteração ao IAS 16 "Ativo Imobilizado": em maio de 2020, o IASB emitiu uma alteração que
proíbe uma entidade de deduzir do custo do imobilizado os valores recebidos da venda de
itens produzidos enquanto o ativo estiver sendo preparado para seu uso pretendido. Tais
receitas e custos relacionados devem ser reconhecidos no resultado do exercício. A data
efetiva de aplicação dessa alteração é 1o de janeiro de 2022.
Alteração ao IAS 37 "Provisão, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes": em maio de
2020, o IASB emitiu essa alteração para esclarecer que, para fins de avaliar se um contrato é
oneroso, o custo de cumprimento do contrato inclui os custos incrementais de cumprimento
desse contrato e uma alocação de outros custos que se relacionam diretamente ao
cumprimento dele. A data efetiva de aplicação dessa alteração é 1o de janeiro de 2022.
Aprimoramentos anuais - ciclo 2018-2020: em maio de 2020, o IASB emitiu as seguintes
alterações como parte do processo de melhoria anual, aplicáveis a partir de 1o de janeiro de
2022:
i)

IFRS 16 - "Arrendamentos" - alteração do exemplo 13 a fim de excluir o exemplo de
pagamentos do arrendador relacionados a melhorias no imóvel arrendado.

Alteração ao IAS 1 "Apresentação das Demonstrações Contábeis": emitida em maio de 2020,
com o objetivo esclarecer que os passivos são classificados como circulantes ou não
circulantes, dependendo dos direitos que existem no final do período. A classificação não é
afetada pelas expectativas da entidade ou eventos após a data do relatório (por exemplo, o
recebimento de um waiver ou quebra de covenant). As alterações também esclarecem o que
se refere "liquidação" de um passivo à luz do IAS 1. As alterações do IAS 1 tem vigência a
partir de 1o de janeiro de 2023.
Alteração ao IAS 1 e IFRS Practice Statement 2 - Divulgação de políticas contábeis: em
fevereiro de 2021 o IASB emitiu nova alteração ao IAS 1 sobre divulgação de políticas
contábeis "materiais" ao invés de políticas contábeis "significativas". As alterações definem o
que é "informação de política contábil material" e explicam como identificá-las. Também
esclarece que informações imateriais de política contábil não precisam ser divulgadas, mas
caso o sejam, que não devem obscurecer as informações contábeis relevantes. Para apoiar
esta alteração, o IASB também alterou a "IFRS Practice Statement 2 Making Materiality
Judgements" para fornecer orientação sobre como aplicar o conceito de materialidade às
divulgações de política contábil. A referida alteração tem vigência a partir de 1o de janeiro de
2023.
Alteração ao IAS 8 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro: a
alteração emitida em fevereiro de 2021 esclarece como as entidades devem distinguir as
mudanças nas políticas contábeis de mudanças nas estimativas contábeis, uma vez que
mudanças nas estimativas contábeis são aplicadas prospectivamente a transações futuras e
outros eventos futuros, mas mudanças nas políticas contábeis são geralmente aplicadas
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retrospectivamente a transações anteriores e outros eventos anteriores, bem como ao
período atual. A referida alteração tem vigência a partir de 1o de janeiro de 2023.
Alteração ao IAS 12 - Tributos sobre o Lucro: a alteração emitida em maio de 2021 requer
que as entidades reconheçam o imposto diferido sobre as transações que, no
reconhecimento inicial, dão origem a montantes iguais de diferenças temporárias tributáveis e
dedutíveis. Isso normalmente se aplica a transações de arrendamentos (ativos de direito de
uso e passivos de arrendamento) e obrigações de descomissionamento e restauração, como
exemplo, e exigirá o reconhecimento de ativos e passivos fiscais diferidos adicionais. A
referida alteração tem vigência a partir de 1o de janeiro de 2023.
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs
Não há itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras.
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10.7 - Comentários sobre itens relevantes não
evidenciados nas DFs
Não há itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras.
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10.8 - Plano de negócios
Não é prática da Companhia a divulgação do seu plano de negócios.
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10.9 - Outros fatores com influência relevante
No dia 05 de novembro de 2021, a Companhia comunicou aos seus acionistas e ao mercado
em geral que seu principal fornecedor de ácido sulfúrico, material secundário fundamental
para seu processo produtivo, iria reduzir temporariamente o fornecimento do referido produto.
Como consequência, a Administração efetuou compras do produto no mercado a vista com o
objetivo de atender a demanda. Essas ações impactaram em um incremento no custo de
produção, por tonelada, do quarto trimestre do exercício de 2021 de, aproximadamente, 45%.
O aumento no custo é contraposto pela alta da demanda e do preço de venda do produto
final da Companhia.
No primeiro trimestre de 2022, o suprimento de ácido sulfúrico pelo principal fornecedor,
sofreu uma redução ainda maior que no último trimestre de 2021, causando uma redução
muito significativa na quantidade do produto efetivamente destinado a Companhia, como
consequência a Companhia reduziu seu volume de produção e retornou a comprar o ácido de
fontes alternativas no mercado nacional e internacional. Porém, as fontes alternativas
utilizadas possuíam, por sua vez, um preço significativamente superior ao preço contratual
praticado com o principal fornecedor da Companhia, sendo um dos principais motivos do
incremento nos preços, o custo de transporte, pois parte significativa do ácido adquirido vem
do exterior, e o principal fornecedor da Tronox está localizado no mesmo município da
Companhia. Com isso verifica-se um aumento estimado de 41% dos custos de produção, por
tonelada, nesse trimestre que, somados a redução na quantidade vendida de pigmento de
titânio e desvalorização do USD$ em relação ao Real (todas as transações de vendas da
Companhia são baseadas em preço cotados em dólar estadunidense), impactaram de forma
relevante a margem e o resultado operacional da Companhia.
A Companhia vem acompanhando de perto o plano de retomada operacional do seu principal
fornecedor de ácido sulfúrico, que prevê a regularização de forma plena do fornecimento do
produto durante o terceiro trimestre de 2022. Adicionalmente, a Administração vem tomando
medidas emergenciais, como forma de garantir o suprimento do produto no curto e longo
prazo, como (i) efetuou adiantamento no montante de R$ mil 18.000 para o seu principal
fornecedor para auxiliar no plano de retomada operacional; (ii) vem mantendo contato com
outros fornecedores nacionais e internacionais, incluindo partes relacionadas, de forma a ter
acesso ao produto e atender a demanda dos seus clientes.
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas
De acordo com os termos do Artigo 20 da Instrução CVM 480/09, a Companhia opta por não
divulgar suas projeções e estimativas.
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11.2 - Acompanhamento das projeções
De acordo com os termos do Artigo 20 da Instrução CVM 480/09, a Companhia opta por não
divulgar suas projeções e estimativas.
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12.1 - Estrutura administrativa
a. nome

Rodrigo Jacobina
Assunção

Viktor
Maximiliano
Augusto dos
Santos Veras

Roberto Garcia de
Souza

b. idade

43

54

58

c. profissão

Administrador de
Empresas

Advogado

Engenheiro
Químico

d. CPF ou
número do
passaporte

946.051.905-97

481.147.905-04

355.662.565-20

Diretor

Diretor

Diretor

f. data de eleição

26/04/2022

26/04/2022

26/04/2022

g. data da posse

26/04/2022

26/04/2022

26/04/2022

h. prazo do
mandato

Próxima AGO, a se
realizar em abril de
2023.

Próxima AGO, a
se realizar em
abril de 2023.

Próxima AGO, a
se realizar em
abril de 2023.

i. outros cargos
ou funções
exercidas no
emissor

Gerente de
Recursos Humanos
e Serviços
Administrativos

Diretor de
Relação com
Investidores

Presidente do
Conselho de
Administração

j. indicação se
foi eleito pelo
controlador ou
não

Sim

Sim

Sim

e. cargo eletivo
ocupado
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12.2 - Regras, políticas e práticas em Assembleias
(a) Prazos de convocação
As Assembleias Gerais da Companhia são convocadas nos termos da lei, com no mínimo 15
dias corridos de antecedência em primeira convocação e 8 dias corridos em segunda
convocação.
A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro de 4 (quatro) meses seguintes ao
término do exercício social, e extraordinariamente, sempre que convocada.
(b) Competências
A Assembleia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da
Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento.
(c) Endereços (físicos ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à
assembleia geral estarão à disposição dos acionistas para análise
As Atas e Publicações relativas à assembleia geral estarão disponíveis no Portal de Relação
com Investidores da Companhia (http://www.tronox-ri.com.br/), no portal da Comissão de
Valores
Mobiliários
(http://www.gov.br/cvm/pt_br)
e
da
BM&fBovespa/B3
(http://www.b3.com.br/pt_br/).
(d) Identificação e administração de conflitos de interesse
Em seu Código de Conduta, a Companhia estabelece como princípio que todos os seus
empregados e demais colaboradores evitem atividades pessoais e interesses financeiros que
possam conflitar com suas responsabilidades na Empresa. O empregado não deve perseguir
ganhos para si ou outrem através do uso indevido de sua posição.
O documento orienta que o colaborador denuncie qualquer informação ou fato que sugira um
conflito de interesses (ou potencial conflito), o qual envolva o próprio ou outro empregado da
Companhia.
De acordo com o código de conduta, merecem atenção os seguintes motivos para conflitos
de interesse:
 Compras ou interesses em uma empresa externa, quando o empregado estiver em
posição, na Tronox, de afetar as relações de negócios entre a Tronox e a Empresa
objeto do interesse do empregado;
 Comprometimento com um segundo emprego, ocupação ou trabalho em tempo
parcial que faça o empregado gastar tempo cuidando de assuntos não relacionados
com a Tronox durante o horário comercial, ou usar recursos da Tronox para fins
referentes ao seu outro cargo.
 Nomeação como conselheiro, ou outro cargo oficial, em outra organização, onde o
empregado possa estar envolvido em decisões que afetem, ou possam afetar a
Tronox, ou outras entidades que possam interagir diretamente com a Tronox.
 Aceitação de subornos, presentes, hospitalidade ou outros favores ou serviços, que
possam ou pretendam levar o empregado a conseguir vantagens particulares para o
concessor, ou a usar o seu cargo na Tronox para influenciar as relações da Tronox
com o concessor.
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Empregados que usem o próprio cargo para conseguir vantagens particulares para
parentes, amigos ou parceiros de negócios, incluindo o envolvimento da Tronox em
relações de negócios com empresas administradas ou de propriedade de parentes,
amigos ou parceiros de negócios, ou a tomada de decisões ocupacionais referentes a
parentes ou amigos pessoais que trabalhem na Tronox.

As denúncias devem ser feitas através dos canais de comunicação da Companhia:
1) Comitê de ética e auditoria, presencialmente ou por telefone.
2) Canal de denúncia – Telefone
3) Canal de denúncia – Website
(e) Solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de
voto
Não há regras, políticas ou práticas para solicitação de procurações pela administração para
o exercício do direito de voto nas Assembleias Gerais.
A empresa segue as diretrizes estabelecidas pela CVM para o desempenho desta prática.
(f) Formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração
outorgados por acionistas, indicando se a Companhia admite procurações outorgadas
por acionistas por meio eletrônico
Com vistas a agilizar os trabalhos das assembleias, a administração da Companhia solicita
que os acionistas depositem na Companhia, com 72 horas de antecedência da data
designada para realização das assembleias, os seguintes documentos: (i) comprovante
expedido pela instituição financeira, depositária das ações escriturais de sua titularidade,
demonstrando a titularidade das ações em até 8 dias antes da data da realização das
Assembleias; (ii) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei, na
hipótese de representação do acionista, com reconhecimento de firma do outorgante, e/ou
(iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o
extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente.
A Companhia não admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico.

(g) Manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a
receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias
A Companhia não mantém fóruns e páginas na rede mundial de computadores
para essa finalidade.
(h) Transmissão ao vivo do vídeo e/ou áudio das assembleias
A Companhia não transmite o vídeo e/ou áudio das assembleias.
(i) Mecanismos destinados a permitir a inclusão, na ordem do dia, de propostas
formuladas por acionistas.
A Companhia não possui tais mecanismos.
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12.3 - Regras, políticas e práticas do CA
Conforme art. 16 do Estatuto Social da Tronox, compete ao Conselho de Administração e à
Diretoria a administração da companhia, sendo o Conselho de Administração órgão de
deliberação colegiada.
De acordo com os arts. 17 a 21, o prazo de gestão dos membros do Conselho de
Administração é de 1 (um) ano, admitida a reeleição, sendo estendido até a investidura dos
novos administradores eleitos. O Conselho será composto de até 5 (cinco) membros,
acionistas, pessoas naturais, eleitos pela Assembleia Geral, e o presidente será eleito pelos
membros do Conselho de Administração, por maioria de votos. No caso de vacância de cargo
do Conselho, a Assembleia Geral será convocada, dentro de 10 (dez) dias para proceder à
eleição de seu substituto. O Conselho se reunirá por convocação do Presidente, por sua
iniciativa, ou a pedido de 1 (um) membro.
São competências do Conselho de Administração (art. 22):
I – fixar orientação geral dos negócios da companhia;
II – eleger os Diretores, fixando-lhe as atribuições;
III – destituir os Diretores;
IV – fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papeis da
Companhia, solicitar informações sobre os contratos celebrados ou em vias de celebração, e
sobre quaisquer atos;
V – manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;
VI – declarar dividendos semestrais ou intermediários, observado o disposto no Estatuto
Social;
VII – escolher e destituir os auditores independentes da Companhia;
VIII – autorizar a Diretoria a adquirir ações da própria Companhia, com observância das
normas legais e regulamentares em vigor;
IX – escolher e dispensar o consultor jurídico da Companhia;
X – emitir parecer sobre quaisquer propostas da Diretoria à Assembleia Geral;
XI – estabelecer novas linhas de negócios, ou interromper as então existentes;
XII – definir a política a ser observada para os assuntos que ultrapassem os atos ordinários
de gestão; e
XIII – autorizar a Diretoria:
1 – a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis por natureza, admitindo-se as aquisições
somente quando os imóveis forem destinados às operações industriais ou comerciais;
2 – a adquirir, onerar ou alienar participações em outras empresas. Esta autorização não é
necessária para aplicações em incentivos fiscais;
3 – a contrair obrigações financeiras quando superiores, individualmente, a 20% (vinte por
cento) do capital social realizado. Não serão consideradas obrigações financeiras, para estes
efeitos, os descontos de duplicatas e os empréstimos para capital de giro junto a instituições
financeiras; e
4 – a celebrar qualquer acordo com acionistas ou com empresa na qual acionista da
Companhia tenha qualquer forma de interesse.
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12. Assembléia e administração / 12.4 - Cláusula compromissória - resolução de conflitos

12.4 - Cláusula compromissória - resolução de
conflitos
A Companhia possui departamento Jurídico, Medicina Ocupacional, Relações com a
Comunidade e Recursos Humanos com profissionais habilitados para interpretar, identificar e
mediar conflitos de natureza trabalhista, pessoal, profissional, carreira, ocupacional, entre
outros aspectos relacionados ao trabalho, todos regidos pela conduta empresarial da
Companhia.
Adicionalmente, a Companhia possui uma Linha Direta e Confidencial – Speak Up, acessível
24h por dia/7 dias da semana, onde os colaboradores e público externo podem reportar
questões relacionadas a Ética e Conformidade.
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12. Assembléia e administração / 12.5/6 - Composição e experiência prof. da adm. e do CF
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Rodrigo Jacobina Assunção

24/08/1979

Pertence apenas à Diretoria

26/04/2022

Até a realização da próxima 1
AGO, em abril de 2023.

946.051.905-97

Administrador de Empresas

19 - Outros Diretores

26/04/2022

Sim

0%

Gerente de RH e Serviços
Administrativos
Viktor Maximiliano Augusto dos Santos
Veras

23/06/1968

Pertence apenas à Diretoria

26/04/2022

Até a realização da próxima 1
AGO, em abril de 2023.

481.147.905-04

Advogado

12 - Diretor de Relações com
Investidores

26/04/2022

Sim

0%

Alejandro Hernan Tochilovsky

22/12/1966

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

26/04/2022

1 ano

1

404.008.675-91

Administrador

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

26/04/2022

Não

100%

Marcelo Passos Doria

17/02/1986

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

26/04/2022

1 ano

1

014.042.585-31

Advogado

21 - Vice Presidente Cons. de
Administração

26/04/2022

Sim

100%

Ricardo Antonio Weiss

17/06/1955

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

26/04/2022

1 ano

1

010.673.308-79

Engenheiro Civil

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

26/04/2022

Não

100%

ROBERTO GARCIA DE SOUZA

15/05/1964

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

26/04/2022

1 ano

1

355.662.565-20

Engenheiro químico

30 - Presidente do C.A. e Diretor
Presidente

26/04/2022

Sim

100%

Massao Fábio Oya

07/11/1981

Conselho Fiscal

26/04/2022

1 ano

1

297.396.878-06

Contador

45 - C.F.(Efetivo)Eleito
p/Minor.Ordinaristas

26/04/2022

Não

100%

Gerente de Supply Chain

Diretor Geral
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12. Assembléia e administração / 12.5/6 - Composição e experiência prof. da adm. e do CF
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Antomar de Oliveira Rios

26/05/1971

Conselho Fiscal

26/04/2022

1 ano

1

548.246.135-15

Contador

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

26/04/2022

Sim

100%

Welhington Lancaster

26/10/1972

Conselho Fiscal

26/04/2022

1 ano

1

646.078.445-00

Contador

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

26/04/2022

Sim

100%

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Rodrigo Jacobina Assunção - 946.051.905-97
Pós graduado em Controladoria e Gestão de Negócios pela UNIFACS (2009). Graduado em Administração de Empresas pela UNIFACS (2000). Atualmente exerce a função de Gerente de Recursos Humanos e
Serviços Administrativos da operação Brasil da empresa Tronox Pigmentos do Brasil S.A. Trabalha na Tronox desde 2000 sempre na área de recursos humanos e serviços administrativos, durante esse período
exerceu as funções de analista, líder de planejamento de pessoal, orçamento, benefícios e atualmente esta na função de Gerente. Representa a empresa como membro na Comissão de Negociação da Convenção
Coletiva de Trabalho do COFIC e também é membro da Comissão de Gestão Estratégicas de Pessoas na AMCHAM (American Chamber).
Viktor Maximiliano Augusto dos Santos Veras - 481.147.905-04
Formação: Bacharelado em Direito ±UFBA (1986-1990); Especialização em Direito Processual Civil ±UNIFACS (1997-1999); e Especialização em Direito Civil - UNIFACS (2002-2003).
CRISTAL PIGMENTOS DO BRASIL S/A, Desde Julho de 2005, Indústria química estabelecida no Pólo Petroquímico de Camaçari ±BA, GERENTE JURÍDICO (desde Julho de 2005) e MEMBRO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO (desde Abril de 2009).
VERACEL CELULOSE S/A - De Dezembro de 2003 a Julho de 2005 Indústria de celulose - GERENTE JURIDICO
UNIFACS ±UNIVERSIDADE SALVADOR - De Janeiro de 2002 a Dezembro de 2003 -Universidade particular com atuação no Estado da Bahia. GERENTE JURÍDICO e PROFESSOR DE DIREITO
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA ±FIEB - De Março/2000 a Março de 2002Entidade sindical representante do segmento industrial do Estado, incluído SESI, SENAI e IEL.
GERENTE JURIDICO - BOMPREÇO BAHIA S.A. De Abril/1994 a Abril de 1999 Rede de supermercados/hipermercados no Estado da Bahia
GERENTE JURÍDICO - ARTHUR ANDERSEN S/C. Agosto/1991 a Novembro/1993 - Empresa de auditoria e consultoria empresarial CONSULTOR FISCAL/JURÍDICO
Membro da Comissão de Assessoramento Jurídico da ABIQUIM ±Associação Brasileira das Indústrias Químicas e Vice-Presidente da Comissão Jurídica da Câmara Americana de Comercio (AMCHAM) ±Seção
Bahia
Alejandro Hernan Tochilovsky - 404.008.675-91

PÁGINA: 106 de 183

Formulário de Referência - 2022 - TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S/A

Versão : 1

Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Católica de Salvador (UCSal), Pós-Graduado em Gestão de negócios pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Mestre em Administração pela
Universidade Federal da Bahia (UFBA) Dissertação: ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO E MEDIÇÃO DE DESEMPENHO EM CADEIAS DE SUPRIMENTOS - Estudo de caso com empresas de produção de commodities
dos complexos industriais de Camaçari e Aratu. Experiência profissional de 25 anos adquirida em grandes empresas nacionais e internacionais como AKZO NOBEL, BRASKEM, MILLENNIUM CHEMICALS,
LYONDELL CHEMICAL E CRISTAL COMPANY, atuando nas áreas de planejamento, supply chain e vendas. Experiência com fusão de empresas, ambientes e culturas diversas, interfaces complexas e gestão de
conflitos relacionados a processos e pessoas. Desenvolvimento e Implementação de processos voltados diretamente para a gestão do negócio envolvendo relacionamentos e ações nas esferas governamentais,
fiscal, financeira e comercial. Vivência de aproximadamente 20 anos dedicados ao gerenciamento de contratos de grande porte, envolvendo negociações complexas, grandes somas de capital e interesses
divergentes. Experiência internacional com participação em times multidisciplinares, construindo e alinhando estratégias globais com outros executivos na América Latina, EUA, Europa e Asia. Habilidade e
flexibilidade para lidar com ambientes diversos a nível nacional e internacional, visão estratégica e foco no resultado do negócio. Fluência em inglês e espanhol. Inovação para processos de mudança e postura para
aprender e passar novos conhecimentos. Atualmente é responsável pelo departamento de Supply Chain na Tronox para a América Latina e América Central.
Marcelo Passos Doria - 014.042.585-31
Graduado pela Universidade Salvador - Unifacs em Direito em 2008; Especialização em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET) em 2010; MBA Executivo em Finanças pelo
INSPER/SP em 2018; Executive MBA Short Extension na UCLA ±Anderson School of Management em 2018; Executive Development Program (EDP) for Business Leaders na The Wharton School em 2019. Antes
de ingressar na Companhia, iniciou a carreira em escritórios de advocacia, posteriormente atuou por 5+ anos em empresas de auditoria, tais como KPMG e PwC. Em 2015, ingressou na Companhia e atuou como
Head de Finanças da Tronox Pigmentos do Brasil até Maio de 2020, sendo responsável pelas áreas de FP&A, Tax, Tesouraria e Controladoria. Desde Maio de 2020, atua como Director - Finance FP&A ±Global
Operations na Tronox.
Ricardo Antonio Weiss - 010.673.308-79
Ricardo A. Weiss, 66 anos, é engenheiro civil formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e pós-graduado em Administração de Empresas pelo CEAG da Fundação Getúlio Vargas. Concluiu o
Advanced Management Program - AMP e o curso de Corporate Governance na Harvard Business School e diversos cursos in house do INSEAD. É conselheiro certificado pelo IBGC ±Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa. Atualmente é conselheiro independente da Hidrovias do Brasil, Tupy, Vivix, Vicunha, Coteminas, Duas Rodas Industrial e Tronox Brasil, e membro do Conselho Superior de Economia da
FIESP. Atuou como conselheiro independente da Usiminas, da Log-In Logística Intermodal, da M. Dias Branco e da T4U (Towers For You) Holding Brasil. Foi conselheiro consultivo da Columbia Trading e da Alcoa
América Latina, além de conselheiro suplente da Alpargatas. Foi CEO de várias empresas no Brasil e no exterior e no exterior e membro de conselhos de diversas empresas do grupo Anglo American Plc, dentre
elas Anglo American South America, Salobo Metais (joint venture com a Vale), Aracruz Celulose (atual Suzano) e da Copebrás. Iniciou sua carreira na Price Waterhouse Management Consulting Services.
ROBERTO GARCIA DE SOUZA - 355.662.565-20
Graduado pela UFBA ±Universidade Federal da Bahia em Engenharia Química em 1986; pós-graduado em Administração e Negócios (MBA) pela UNIFACS ±Salvador em 2002. Fluência avançada em inglês,
intermediária em Alemão e Espanhol e conhecimentos de Francês. Desde 1986 na Companhia, passou por várias funções de Liderança nas áreas Técnicas e de Operação, foi promovido a gerente Técnico em 2003
e promovido a Diretor Industrial em 2014. Em 2018 tornou-se Membro do Conselho de Administração e em 2019 foi promovido a Diretor Geral da Tronox Pigmentos do Brasil S/A.
No curso de sua carreira desempenhou várias funções na interface com as estruturas globais da empresa, sendo no Brasil, o ponto focal de planos estratégicos e de desenvolvimento de novos produtos e
tecnologias. Tem larga exposição internacional em países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França e China participando de vários times globais técnicos e de negócio.
Entre 2011 e 2014, participou de um grupo global de M&A avaliando várias plantas na China visando aquisição, o que culminou com a aquisição da planta Chinesa do grupo. Desde 2014, membro do Conselho de
Administração do COFIC (Comitê de fomento Industrial de Camaçari), e é também um dos representantes da Indústria Química e Petroquímica na FIEB (Federação das Indústrias do Estado da Bahia).
Massao Fábio Oya - 297.396.878-06
Contador, especializado em Governança Corporativa, com foco na atuação em Conselhos Fiscais e Administração de Companhias Abertas. Presentemente é Conselheiro Fiscal Titular das seguintes Companhias:
Centro de Imagem Diagnósticos S.A. (desde abr/21); Companhia de Ferro Ligas da Bahia ±Ferbasa (desde abr/17), Rossi Residencial S.A. (desde abr/17), Tronox Pigmentos do Brasil S.A. (desde abr/13),
Whirlpool S.A. (desde abr/21 e de abr/18 a jul/20) e Bicicletas Monark S.A. (desde abr/15), sendo também Conselheiro Fiscal Suplente: Schulz S.A. (desde abr/17), Tupy S.A. (desde mai/20), Mahle Metal Leve S.A.
(desde mai/20) e Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo/ Sabesp (desde abr/21). Atualmente, também é Conselheiro de Administração da Pettenati Indústria Têxtil S.A. (desde out/18) e Minupar
Participações S.A. (desde jun/21). Anteriormente foi Conselheiro Fiscal Titular das seguintes Companhias: TIM Participações S.A. (set/11 a jan/12 e mar/12 a abr/12), Companhia de Saneamento do Paraná ±
Sanepar (abr/11 a abr/12), Wetzel S.A. (abr/11 a abr/12), Bardella S.A ±Indústrias Mecânicas (abr/13 a abr/15), General Shopping S.A. (out/12 a abr/13), Companhia Providência Ind. e Comércio (abr/14 a mar/16),
Companhia Paranaens de Energia ±COPEL (abr/15 a abr/17 e abr/10 a abr/11), Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo/ Sabesp (abr/15 a abr/17 e abr/13 a abr/14), Pettenati Indústria Têxtil S.A.
(out/14 a out/18), WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. (out/11 a abr/20), Eucatex S.A. ±Indústria e Comércio (jun/19 a jul/20 e de abr/15 a abr/16), São Martinho S.A. ( jul/17 a jul/20) e
Banrisul - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (abr/17 a fev/21). No período de 2009 a 2019, trabalhou na Solução Governança Corporativa e Consultoria Ltda (Associado de 2009 a 2013 e Sócio de 2013 a
2019), prestando serviços de assessoramento empresarial nas áreas contábil, societária e governança corporativa.
Antomar de Oliveira Rios - 548.246.135-15
Mestrando em Ciências Contábeis pela FUCAPE. Graduado em Ciências Contábeis pela Fundação Visconde de Cairu (1994). Exerce a atividade de auditoria independente desde 1994. Nesse período, trabalhou
por 11 anos na KPMG Auditores Independentes, 4 anos na Performance Auditoria e Consultoria Empresarial, 5 anos na Master Contadores Associados e 5 anos na BDO Auditores Independentes. Atualmente é
sócio da BDO, responsável pelo escritório de Salvador. Auditor registrado no CNAI - Cadastro Nacional de Auditores Independente, na CVM Comissão de Valores Mobiliários e no IBRACON - Instituto dos Auditores
Independentes, onde atuou com Presidente da nona regional e como Conselheiro por 6 anos. Fala, escreve e lê bem em inglês. Atuou como Docente na graduação e pós-graduação na Unifacs, nos componentes
da área de Administração com ênfase em Ciências Contábeis.
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Welhington Lancaster - 646.078.445-00
Bacharel em Ciências Contábeis, Pós-graduado em Direito Tributário e Diretor Tributário da ANEFAC regional Bahia, possui mais de 25 anos de experiência em consultoria tributária e societária, com foco em
tributos diretos e organização patrimonial, dos quais 14 atuou na EY. Sólida experiência em projetos de alta complexidade na área de tributos diretos, tais como recuperação e monetização de créditos fiscais do
IRPJ e CSLL, incentivos (SUDENE e SUDAM), due diligence, revisão e suporte na impugnação de autos de infração. Ampla experiência em processos complexos de reestruturação societária, operações de
aquisições, integração de negócios e planejamento patrimonial e sucessório, tendo trabalhado com as diversas modalidades de organização: SA, LTDA, SPE, SCP, Consócios, CSC. Atendimento de empresas
nacionais e multinacionais, com forte expertise nas indústrias de bens de consumo, energia, bens de produção, varejo e serviços.s.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Rodrigo Jacobina Assunção - 946.051.905-97
N/A

Nada consta

Viktor Maximiliano Augusto dos Santos Veras - 481.147.905-04
N/A

Nada consta

Alejandro Hernan Tochilovsky - 404.008.675-91
N/A

Nada consta

Marcelo Passos Doria - 014.042.585-31
N/A

Nada consta

Ricardo Antonio Weiss - 010.673.308-79
N/A

Nada consta

ROBERTO GARCIA DE SOUZA - 355.662.565-20
N/A

Nada consta

Massao Fábio Oya - 297.396.878-06
N/A

Nada consta

Antomar de Oliveira Rios - 548.246.135-15
N/A

Nada consta

Welhington Lancaster - 646.078.445-00
N/A

Nada consta
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12. Assembléia e administração / 12.7/8 - Composição dos comitês
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui comitês estatutários.
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12. Assembléia e administração / 12.9 - Relações familiares
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor,
controladas e controladores? NÃO SE APLICA
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12. Assembléia e administração / 12.10 - Relações de subord., prest. serviço ou controle
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros?
NÃO SE APLICA
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12. Assembléia e administração / 12.11 - Acordos /Seguros de administradores

12.11 - Acordos-Seguros de administradores
A Companhia possui seguro de Administradores contratado com a empresa AON Seguradora
S.A., cujo objeto é o pagamento e/ou reembolso, a título de indenização securitária, nos
termos da apólice, das quantias, respectivamente, devidas ou pagas a terceiros, pelo
segurado ou tomador, sua controlada e/ou subsidiária, quando este antecipar valores
correspondentes à indenização e perdas do segurado, relativamente às garantias contratadas
e especificadas em apólice, observadas as exclusões e limitações nela expressamente
previstas.
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12. Assembléia e administração / 12.12 - Outras inf. relev. - Assemb. e Adm

12.12 - Outras inf. relev. - Assemb. e Adm.
Todas as informações relevantes já foram divulgadas neste formulário.

PÁGINA: 113 de 183

Formulário de Referência - 2022 - TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S/A

Versão : 1

13. Remuneração dos administradores / 13.1 - Política/prática de remuneração

13.1 - Política-Prática de remuneração
A. Objetivos da política ou prática de remuneração
A administração da remuneração para Conselheiros, Diretores Estatutários ou de qualquer
outro empregado não estatutário visa compensar os colaboradores na MEDIANA do mercado
no qual a empresa se insere, ou seja, no ramo químico & petroquímico.
Adicionalmente, qualquer decisão sobre remuneração é definida pela matriz nos Estados
Unidos em conjunto com o setor de Recursos Humanos da unidade Brasil.
B. Composição da remuneração, indicando:
b.1) Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles:
A remuneração dos Conselheiros da Administração é composta pela seguinte premissa
abaixo:


GRATIFICAÇÃO ANUAL – Remuneração anual definida pela matriz nos estados Unidos
em conjunto com setor de Recursos Humanos da Unidade Brasil.
A remuneração dos Diretores Estatutários é composta pelas seguintes premissas abaixo:



HONORÁRIOS FIXOS e BÔNUS ANUAIS – Remuneração definida pela matriz na
Estados Unidos em conjunto com setor de Recursos Humanos da Unidade Brasil.



BENEFÍCIOS – São os respectivos componentes definidos pela matriz e o setor de
Recursos Humanos da unidade Brasil: Carro designado, plano de pensão, assistência
médica, seguro de vida, seguro e D&O.
b.2) Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles:



Os honorários fixos e Bônus anual correspondem à remuneração definida pela matriz e o
setor de Recursos Humanos da Unidade Brasil.
b.3) Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração:



Os honorários fixos são fixados pela matriz.



Os valores, critérios de pagamento, bem como os indexadores de desempenho do Bônus
são determinados pela matriz anualmente para todas as unidades Globais.
b.4) Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração:



A Tronox pesquisa o mercado setorial e define a remuneração considerando cargos
similares no Brasil e nos países que opera.
b.5) Metodologia de cálculo para membros do conselho fiscal:



Para os membros do conselho fiscal serão estabelecidas remunerações mensais fixas
determinadas pelo conselho de Administração.
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13. Remuneração dos administradores / 13.2 - Remuneração total por órgão
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia opta por não divulgar estas informações.
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13. Remuneração dos administradores / 13.3 - Remuneração variável

13.3 - Remuneração variável
Informações sobre a remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e a prevista para o
exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho
fiscal

2022
Nº Membros

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

4

2

3

N/A

Zero

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Zero

N/A

N/A

R$ 1.000.000,00

N/A

N/A

R$ 1.000.000,00

N/A

N/A

Valor ainda não divulgado

N/A

Bônus
Valor mínimo previsto no
plano de remuneração
Valor máximo previsto no
plano de remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
fossem atingidas
Valor efetivamente
reconhecido no resultado do
exercício social
Valor mínimo previsto no
plano de remuneração
Valor máximo previsto no
plano de remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
fossem atingidas
Valor efetivamente
reconhecido no resultado do
exercício social

Participação nos resultados
N/A
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2021
Nº Membros

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

4

2

3

N/A

Zero

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Zero

N/A

N/A

R$ 1.000.000,00

N/A

N/A

R$ 1.000.000,00

N/A

N/A

R$ 3.029.000,00

N/A

Bônus
Valor mínimo previsto no
plano de remuneração
Valor máximo previsto no
plano de remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
fossem atingidas
Valor efetivamente
reconhecido no resultado do
exercício social
Valor mínimo previsto no
plano de remuneração
Valor máximo previsto no
plano de remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
fossem atingidas
Valor efetivamente
reconhecido no resultado do
exercício social

Participação nos resultados
N/A
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2020
Nº Membros

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

3

2

3

N/A

Zero

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Zero

N/A

N/A

R$ 1.000.000,00

N/A

N/A

R$ 1.000.000,00

N/A

N/A

R$ 2.642.000,00

N/A

Bônus
Valor mínimo previsto no
plano de remuneração
Valor máximo previsto no
plano de remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
fossem atingidas
Valor efetivamente
reconhecido no resultado do
exercício social
Valor mínimo previsto no
plano de remuneração
Valor máximo previsto no
plano de remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
fossem atingidas
Valor efetivamente
reconhecido no resultado do
exercício social

Participação nos resultados
N/A
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2019
Nº Membros

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

3

2

3

N/A

Zero

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor ainda não divulgado

N/A

Bônus
Valor mínimo previsto no
plano de remuneração
Valor máximo previsto no
plano de remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
fossem atingidas
Valor efetivamente
reconhecido no resultado do
exercício social
Valor mínimo previsto no
plano de remuneração
Valor máximo previsto no
plano de remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas
fossem atingidas
Valor efetivamente
reconhecido no resultado do
exercício social

Participação nos resultados
N/A

Zero

N/A

N/A

R$ 1.000.000,00

N/A

N/A

R$ 1.000.000,00

N/A

N/A

R$ 1.504.000,00

N/A
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações
Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício social
corrente
(a) Termos e condições gerais
A Tronox não trabalha com este expediente de pagamento.
(b) Principais objetivos do plano
A Tronox não trabalha com este expediente de pagamento.
(c) Forma como o plano contribui para esses objetivos
A Tronox não trabalha com este expediente de pagamento.
(d) Como o plano se insere na política de remuneração do emissor
A Tronox não trabalha com este expediente de pagamento.
(e) Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e
longo prazo
A Tronox não trabalha com este expediente de pagamento.
(f) Número máximo de ações abrangidas
A Tronox não trabalha com este expediente de pagamento.
(g) Número máximo de ações a serem outorgadas
A Tronox não trabalha com este expediente de pagamento.
(h) Condições para aquisição de ações
A Tronox não trabalha com este expediente de pagamento.
(i) Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
A Tronox não trabalha com este expediente de pagamento.
(j) Critérios para fixação do prazo de exercício
A Tronox não trabalha com este expediente de pagamento.
(k) Forma de liquidação
A Tronox não trabalha com este expediente de pagamento.
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(l) Restrições à transferência das ações
A Tronox não trabalha com este expediente de pagamento.
(m) Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou
extinção do plano
A Tronox não trabalha com este expediente de pagamento.
(n) Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no
plano de remuneração baseado em ações
A Tronox não trabalha com este expediente de pagamento.
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13. Remuneração dos administradores / 13.5 - Remuneração baseada em ações

13.5 - Remuneração baseado em ações
Informações sobre a remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3
últimos exercícios sociais e a prevista para o exercício social corrente, do conselho de
administração e da diretoria estatutária
Não se aplica, a Companhia não usa este expediente de pagamento.
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13. Remuneração dos administradores / 13.6 - Opções em aberto

13.6 - Opções em aberto
Informações sobre as opções em aberto do conselho de administração e da diretoria
estatutária ao final do último exercício social
Não se aplica, pois a Companhia não usa este expediente de pagamento.
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13. Remuneração dos administradores / 13.7 - Opções exercidas e ações entregues

13.7 - Opções exercidas e ações entregues
Informações sobre opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração
baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária
Não se aplica, pois a Companhia não usa este expediente de pagamento.
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13. Remuneração dos administradores / 13.8 - Precificação das ações/opções

13.8 - Precificação das ações-opções
Não se aplica, pois a Companhia não usa este expediente de pagamento.
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13. Remuneração dos administradores / 13.9 - Participações detidas por órgão

13.9 - Participações detidas por órgão
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, na data de encerramento do último exercício social.
Apenas Viktor Maximiliano Augusto dos Santos Veras, Diretor de Relação com Investidores,
da Companhia, possuem ação da Tronox, sendo 1 (uma) ação ordinária.

PÁGINA: 126 de 183

Formulário de Referência - 2022 - TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S/A

Versão : 1

13. Remuneração dos administradores / 13.10 - Planos de previdência

13.10 - Planos de previdência
Informações sobre os planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
a. Órgão – Diretores Estatutários + Conselho de
Administração
b. Número de membros
c. nome do plano

2021
6
MAPFRE
PREVISION FICFI
RENDA FIXA PREV

2020

2019

2018

5
5
5
MAPFRE
MAPFRE
MAPFRE
PREVISION FICFI PREVISION FICFI PREVISION FICFI
RENDA FIXA
RENDA FIXA
RENDA FIXA
PREV
PREV
PREV

d. quantidade de administradores que reúnem as
condições para se aposentar

S/N

S/N

S/N

S/N

e. condições pára se aposentar antecipadamente

S/N

S/N

S/N

S/N

R$ 1.300.000,00

R$ 1.321.978,31

R$ 1.880.586,36

R$ 1.600.592,00

R$ 1.300.000,00

R$ 1.321.978,31

R$ 1.880.586,36

R$ 1.600.592,00

f. valor atualizado das contribuições acumuladas no
plano de previdência até o encerramento do último
exercício social, descontada a parcela relativa a
contribuições feitas diretamente pelos
administradores
g. valor total acumulado das contribuições
realizadas durante o último exercício social,
descontada a parcela relativa a contribuições
feitas diretamente pelos administradores
h. se há a possibilidade de resgate antecipado e
quais as condições

Somente na
hipótese de saída
involuntária

Somente na
Somente na
Somente na
hipótese de saída hipótese de saída hipótese de saída
involuntária
involuntária
involuntária
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13. Remuneração dos administradores / 13.11 - Remuneração máx, mín e média
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não se aplica, pois a Companhia não possui a prática para os parâmetros mencionados.
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13. Remuneração dos administradores / 13.12 - Mecanismos remuneração/indenização

13.12 - Mecanismos remuneração-indenização
Divulgada no item 13.1 Política/Prática de Remuneração.
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13.13 - Percentual
remuneração

partes

relacionadas

na

De acordo com o CPC 05 - Divulgação sobre Partes Relacionadas:
Parte Relacionada é a pessoa ou a entidade que está relacionada com a entidade que está
elaborando suas demonstrações contábeis.
(a) Uma pessoa, ou um membro próximo de sua família, está relacionada com a
entidade que reporta a informação se:
(i) tiver o controle pleno ou compartilhado da entidade que reporta a informação;
(ii) tiver influência significativa sobre a entidade que reporta a informação; ou
(iii) for membro do pessoal chave da administração da entidade que reporta a
informação ou da controladora da entidade que reporta a informação.
(b) Uma entidade está relacionada com a entidade que reporta a informação se
qualquer das condições abaixo for observada:
(i) a entidade e a entidade que reporta a informação são membros do mesmo grupo
econômico (o que significa dizer que a controladora e cada controlada são interrelacionadas, bem como as entidades sob controle comum são relacionadas entre si);
(ii) a entidade é coligada ou controlada em conjunto (joint venture) de outra entidade
(ou coligada ou controlada em conjunto de entidade membro de grupo econômico do
qual a outra entidade é membro);
(iii) ambas as entidades estão sob o controle conjunto (joint ventures) de uma terceira
entidade;
(iv) uma entidade está sob o controle conjunto (joint venture) de uma terceira entidade
e a outra entidade for coligada dessa terceira entidade;
(v) a entidade é um plano de benefício pós-emprego cujos beneficiários são os
empregados de ambas as entidades, a que reporta a informação e a que está
relacionada com a que reporta a informação. Se a entidade que reporta a informação
for ela própria um plano de benefício pós-emprego, os empregados que contribuem
com a mesma serão também considerados partes relacionadas com a entidade que
reporta a informação;
(vi) a entidade é controlada, de modo pleno ou sob controle conjunto, por uma pessoa
identificada na letra (a);
(vii) uma pessoa identificada na letra (a)(i) tem influência significativa sobre a
entidade, ou for membro do pessoal chave da administração da entidade (ou de
controladora da entidade).
O item “iii” da letra “a” descreve que qualquer membro do pessoal chave da administração
deve ser considerado uma parte relacionada, assim sendo toda a diretoria estatutária da
Companhia é uma parte relacionada sua, e consequentemente a remuneração desta diretoria
enquadra-se neste item do formulário de referência (“13.13 – Percentual partes relacionadas
na remuneração”). Além disso, o presidente do Conselho de Administração é um dos
membros da diretoria estatutária da Companhia, e a remuneração para ele também se
enquadra neste item.
Assim sendo, considerando a remuneração paga para a diretoria estatutária, incluindo a parte
cabível ao presidente do Conselho de Administração, o percentual da remuneração total de
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cada órgão atribuída a membros do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária ou
do Conselho Fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores da Companhia foi de
aproximadamente:

Órgão
Diretoria executiva
Conselho de administração e fiscal

2021

2020

2019

84,82%
15,18%

88,07%
11,93%

77,65%
22,35%
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13. Remuneração dos administradores / 13.14 - Remuneração - outras funções

13.14 - Remuneração - outras funções
Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por órgão,
recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
Não se aplica, pois a Companhia não possui a prática para os parâmetros mencionados.
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13. Remuneração dos administradores / 13.15 - Rem. reconhecida - controlador/controlada

13.15 - Remuneração
controlada

reconhecida

controlador-

Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, reconhecida no
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e
de controladas do emissor.
Não se aplica, pois a Companhia não possui a prática para os parâmetros mencionados.
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13. Remuneração dos administradores / 13.16 - Outras inf. relev. - Remuneração

13.16 - Outras informações relevantes – Remuneração
Todas as informações relevantes referentes a Remuneração dos administradores já foram
apresentadas neste formulário.
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14. Recursos humanos / 14.1 - Descrição dos recursos humanos

14.1 - Descrição dos recursos humanos
A Companhia tem dentro da sua estrutura de recursos humanos uma visão estratégica que
norteia todas as funções internas do setor: treinamento e desenvolvimento, gestão de
remuneração e benefícios, qualidade de vida e etc.
Para isso, são trabalhados com os colaboradores questões de desenvolvimento pessoal e
treinamento que são balizados a partir dos valores da organização e demandas técnicas.
Adicionalmente, o setor de Recursos Humanos trabalha com políticas e diretrizes que
formatam as atividades do cotidiano da Companhia como plano de cargos e salários e
normativas de treinamentos e gestão de benefícios que são periodicamente revisadas.
O quadro de empregados da Companhia totalizou, em 2021, 352 empregados diretos (414 no
ano de 2020), o turnover foi de 3,95% (7,34% em 2020). Em 2021, na Mina da Paraíba foram
desligados em torno de 55 empregados, devido ao encerramento das atividades da Draga,
Planta Flutuante e algumas Plantas Fixas. Esses desligamentos fazem parte do plano de
encerramento da mina.
A Companhia participa de diversos grupos técnicos para pesquisa sobre práticas relativas à
remuneração, garantindo assim a efetividade da política de remuneração para seus
empregados. A empresa oferece ainda benefícios alinhados com as principais práticas de
mercado, tais como: participação nos lucros, previdência privada, auxílio educação,
assistência médica, assistência odontológica, programa qualidade de vida, dentre outros.
Em 2021, o Centro de Treinamento Técnico desenvolveu com sucesso estratégias capazes
de atender aos protocolos de distanciamento social para formação de novos técnicos de
manufatura.
Também foram investidas mais de 2.250 horas em ações de treinamento para atendimentos
das demandas de ordem técnica e otimização de produtividade. As gestões nas áreas
ambiental, segurança do trabalho e segurança de processo, foram devidamente suportadas
pelas agendas de treinamento para formação, certificação e reciclagem de profissionais,
totalizando mais de 350 horas de treinamento. O investimento na manutenção do
conhecimento técnico para os profissionais ligados à área industrial foi da ordem de 1.590
horas.
A gestão da Companhia foi objeto de investimento de mais de 300 horas no desenvolvimento
de programas de gestão avançada e reciclagens diversas, garantindo atualização dos
gestores e formação de novos líderes.
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14. Recursos humanos / 14.2 - Alterações relevantes-Rec. humanos

14.2 - Alterações relevantes - recursos humanos
Não ocorreram alterações relevantes durante o ano.
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14. Recursos humanos / 14.3 - Política remuneração dos empregados

14.3 - Política remuneração dos empregados
A política de remuneração fixa da Companhia é baseada em pesquisa periódica de mercado
setorial.
A partir de estudo, são definidos parâmetros que estabelece o plano de cargos e salários da
organização, considerando cargos similares no Brasil e nos países que opera.
Adicionalmente, a Companhia adota como remuneração variável a política de PLR nos quais
os valores são definidos e aprovados anualmente a partir de metas previamente negociadas
com o sindicato da categoria profissional.
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14. Recursos humanos / 14.4 - Relações emissor / sindicatos

14.4 - Relações emissor-sindicato
A nossa relação com o sindicato (Sindiquímica – BA) é baseada em valores e diretrizes como
boa comunicação, transparência, respeito mútuo.
O setor de Recursos Humanos é a área responsável para estabelecer este canal de
comunicação efetivo e transparente.
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14. Recursos humanos / 14.5 - Outras informações relevantes - Recursos humanos

14.5 - Outras informações relevantes - Recursos
humanos
Todas as informações relevantes referente ao setor de Recursos Humanos já foram
apresentadas neste formulário.
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

BRASILEIRA-SP

Não

Sim

15/12/2017

10.731.917

56,902

20.791.039

71,647

Millenium Inorganic Chemicals Holdings Brasil Ltda.
02.602.261/0001-07

10.059.122

99,023

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

99.276

0,977

6.828.833

36,207

6.928.109

23,875

10.158.398

100,000

18.860.350

100,000

29.018.748

100,000

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

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Trigono Capital Ltda
28.925.400/0001-27

BRASILERIA-SP

Sim

Sim

28/01/2021

0

0,000

1.299.600

6,891

1.299.600

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

4,478
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Millenium Inorganic Chemicals Holdings Brasil Ltda.

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

02.602.261/0001-07

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

0,000

10.059.317

100,000

10.731.540

100,000

20.790.857

100,000

10.059.317

100,000

10.731.540

100,000

20.790.857

100,000

OUTROS

TOTAL
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Trigono Capital Ltda

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

28.925.400/0001-27

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

2.067.400

100,000

2.067.400

100,000

0

0,000

2.067.400

100,000

2.067.400

100,000

OUTROS

TOTAL
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15. Controle e grupo econômico / 15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

26/04/2022

Quantidade acionistas pessoa física

4.501

Quantidade acionistas pessoa jurídica

168

Quantidade investidores institucionais

97

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

10.158.398

35,000%

Quantidade preferenciais

18.860.349

65,000%

Preferencial Classe A

12.342.238

65,000000%

Preferencial Classe B

6.518.111

35,000000%

Total

29.018.747

100,000%
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15. Controle e grupo econômico / 15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo
econômico
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15. Controle e grupo econômico / 15.5 - Acordo de Acionistas

15.5 - Acordo de acionistas
Não se aplica.
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15. Controle e grupo econômico / 15.6 - Alterações rel. particip. - controle e Adm

15.6 - Alterações relevantes particip. - controle e adm
Vide item 15.7 - Principais operações societárias.
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15. Controle e grupo econômico / 15.7 - Principais operações societárias

15.7 - Principais operações societárias
Contrato para alienação de negócios entre Tasnee e Tronox
Em 10 de abril de 2019 a Companhia divulgou Fato Relevante em continuidade ao Fato
Relevante de 21 de fevereiro de 2017, com relação à celebração de Acordo de Transação
(“Acordo”) entre, de um lado, a acionista controladora indireta da Companhia, a The National
Titanium Dioxide Company Limited, e algumas de suas afiliadas, e, de outro, a Tronox
Limited, informando aos seus acionistas e ao mercado em geral que a transação prevista no
Acordo foi implementada nesta data, tendo o controle societário indireto da Companhia sido
transferido para a Tronox Holdings plc, acionista controladora da Tronox Limited.
Em dezembro de 2021, foi lavrado auto de infração referente, basicamente a: i) inclusão de
ajuste a valor presente no cálculo do lucro da exploração, alterando o valor das receitas
financeiras excedentes; e ii) apuração do adicional de IRPJ para efeito de cálculo do
benefício da Sudene, no âmbito federal, referente aos exercícios de 2017 e 2018. Conforme
supracitado no parágrafo anterior, a partir do Acordo de Transação firmado entre a Tronox e
o antigo controlador, este último é obrigado a ressarcir a Companhia em relação as
autuações fiscais ocorridas antes da assinatura do referido Acordo. Sendo assim, a
Companhia reconheceu este passivo com contrapartida um saldo ativo, no montante
correspondente, classificado na rubrica de “outros ativos”.
Reestruturação societária do Grupo
Em observância aos objetivos estratégicos do grupo controlador da Cristal Pigmentos do
Brasil S.A. ("Cristal"), foram promovidos, no decorrer de 2017, alguns movimentos
societários, cujos efeitos, para todos os fins, visou concentrar os investimentos brasileiros a
partir da empresa CIC Netherlands BV, sediada na Holanda.
Nesse sentido, 99,99% das quotas da MIC Holdings Brasil Ltda. (controladora direta da
Cristal) detidas pela Thann Chimie SAS (França) e 0,01% detido pela MIC SAS (França)
foram alienadas para a MIC Australind (Inglaterra) e a CI BV (Holanda), respectivamente, em
dezembro/2017.
Reestruturação societária do Grupo
Ato contínuo, a MIC Australind (Inglaterra) subscreveu capital na MIC Holdings Brasil Ltda.
por meio da conferência, ao custo contábil, da integralidade das suas ações na Cristal
Pigmentos do Brasil S.A. (equivalentes a 37%).
Por fim, a MIC Australind (Inglaterra) transferiu, ao custo de aquisição, as suas
quotas (99,99%) na MIC Holdings Brasil Ltda para a CIC Netherlands BV (Holanda).
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15. Controle e grupo econômico / 15.8 - Outras informações relevantes - Controle e grupo
econômico

15.8 - Outras informações relevantes - Controle e
Grupo Econômico
Não se aplica, as informações relevantes referentes a Controle e Grupo Econômico já foram
divulgadas neste formulário.
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16. Transações partes relacionadas / 16.1 - Regras, políticas e práticas - Part. Rel.

16.1 - Regras,
relacionadas

políticas

e

práticas

–

Partes

Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas
A Companhia possui uma política de transações com Partes Relacionadas divulgada em seu
portal de relação com investidores (http://www.Tronox-ri.com.br), que descreve todas as
diretrizes da organização para realização de transações com partes relacionadas.
A política define os seguintes conceitos:
1. Controladas: Controladas são todas as entidades nas quais a Companhia tem o poder
de determinar as políticas financeiras e operacionais, geralmente acompanhada de uma
participação de mais do que metade dos direitos a voto (capital votante). A existência e
o efeito de possíveis direitos a voto atualmente exercíveis ou conversíveis são
considerados na avaliação se a Companhia controla outra entidade. As controladas são
totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a
Companhia. A consolidação é interrompida a partir da data em que o controle termina.
2. Coligadas: Coligadas são todas as entidades sobre as quais a Companhia tem
influência significativa, mas não o controle, geralmente em conjunto com uma
participação acionária de 20% a 50% dos direitos de voto. Os investimentos em
coligadas são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e são,
inicialmente, reconhecidos pelo seu valor de custo.
Além disso, são estabelecidas as regras de transações com partes relacionadas
aplicadas pela Companhia:
1. Transações entre empresas do grupo Tronox Global: Transações entre empresas,
saldos e ganhos não realizados pelo 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 pela
Companhia.
2. Empréstimo mútuo: Em caso de existência de empréstimos efetuados entre pessoas
jurídicas e físicas que são partes relacionadas com a Tronox Global, todo o processo
será realizado mediante emissão contratual aprovada pela Controladoria e Diretoria
Administrativa sob a chancela do Conselho de Administração. Adicionalmente, os
respectivos procedimentos seguirão as devidas práticas contábeis e fiscais vigentes no
país.
3. Transfer Pricing: Todas as realizações de transferência de recursos efetuadas entre
empresas e filiais seguem as melhores práticas contábeis, sendo efetivado a partir de
valores correspondentes com informações atualizadas do custo do mês anterior.
4. Distribuição de lucros e dividendos: Qualquer transferência de valores entre partes
relacionadas referentes a lucros e dividendos são aprovadas em reunião do Conselho
de Administração sob valores auditados por empresa independente e parecer do
Conselho Fiscal.
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16. Transações partes relacionadas / 16.2 - Transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido

Saldo existente

Montante

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Tronox França

31/12/2021

30.452.311,62

29.835.206,28

29.835.206,28

Não Aplicável

NÃO

Relação com o emissor

Empresa pertence ao grupo Tronox, grupo o qual a Companhia faz parte, ou seja, possue o mesmo controlador.

Objeto contrato

Relação comercial - venda de minério.

Garantia e seguros

Não Aplicável

Rescisão ou extinção

Não Aplicável

Natureza e razão para a operação

Crédito com a Tronox França em decorrência de matéria-prima (ilmenita) para a parte relacionada. Em 2021, a Companhia exportou para a Tronox
França o valor de R$ 30.452.311,62 (37.792.238,39 em 2020).

Posição contratual do emissor

Credor

0,000000

Especificar
Tronox Estados Unidos

31/12/2021

689.450,88

595.332,45

595.332,45

Indeterminado

SIM

0,000000

Relação com o emissor

Empresa pertence ao grupo Tronox, grupo o qual a Companhia faz parte, ou seja, possue o mesmo controlador.

Objeto contrato

Relação comercial - reembolso de despesas.

Garantia e seguros

Não existem

Rescisão ou extinção

Não existem

Natureza e razão para a operação

Em 2021, os valores em aberto se referem a basicamente consultoria, realizada com terceiros paga pela Tronos EUA, líquido dos valores de
pagamento a funcionários que estão alocados na folha de pagamento do Brasil que prestam serviços para a unidade norte americana.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Tronox África do Sul

31/12/2021

313.219,90

313.219,90

313.219,90

Indeterminado

Relação com o emissor

Empresa pertence ao grupo Tronox, grupo o qual a Companhia faz parte, ou seja, possue o mesmo controlador.

Objeto contrato

Relação comercial - venda de minério.

Garantia e seguros

Não existem

Rescisão ou extinção

Não existem

SIM

0,000000
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16. Transações partes relacionadas / 16.2 - Transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido

Saldo existente

Montante

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação

Em 2021, a Companhia vendeu para a Tronox África do Sul matéria-prima (principalmente escória) no montante de R$ 313.219,90 (R$
1.285.208,30 em 2020).

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Millenium Inorganic Chemicals Holdings Brasil
Ltda.

31/12/2021

200.000.000,00

211.263.171,32

211.263.171,32

3 anos (36 meses).

SIM

0,962500

Relação com o emissor

A Millenium Inorganic Chemicals Holdings Brasil Ltda. é a controladora da Companhia, com maior participação no capital social da mesma, detendo
de forma majoritaria suas ações ordinárias.

Objeto contrato

Relação financeira - empréstimo de mútuo com parte relacionada.

Garantia e seguros

Não aplicável.

Rescisão ou extinção

Não aplicável;

Natureza e razão para a operação

Empréstimo de mútuo para controladora Millenium Inorganic Chemicals Holdings Brasil Ltda realizado em julho de 2021.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
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16. Transações partes relacionadas / 16.3 - Tratamento de conflitos/Comutatividade

16.3 - Tratamento de conflitos-comutatividade
Conforme determinado em seu Código de Conduta e Ética, divulgado em seu Portal de Relação
com Investidores (www.tronox-al.com.br), a Companhia espera de todos os seus empregados e
demais colaboradores que evitem atividades pessoais e interesses financeiros que possam
conflitar com suas responsabilidades na Companhia.
A Companhia determina que qualquer uma das situações abaixo, que possam até mesmo dar
impressão de haver um conflito de interesse seja comunicada, para que as devidas atitudes sejam
tomadas por quem e a quem couber:


Compras ou interesses em uma empresa externa, quando o empregado estiver em posição, na
Companhia, de afetar as relações de negócios entre a Companhia e a empresa objeto do
interesse do empregado.



Comprometimento com um segundo emprego, ocupação ou trabalho em tempo parcial que
faça o empregado gastar tempo cuidando de assuntos não relacionados com a Companhia
durante o horário comercial, ou usar recursos da Companhia para fins referentes ao seu outro
cargo.



Nomeação como conselheiro ou outro cargo oficial, em outra organização, onde o empregado
possa estar envolvido em decisões que afetem, ou possam afetar a Companhia, ou outras
entidades que possam interagir diretamente com a Companhia.



Aceitação de subornos, presentes, hospitalidade ou outros favores ou serviços, que possam ou
pretendam levar o empregado a conseguir vantagens particulares para o concessor, ou a usar
o seu cargo na Companhia para influenciar as relações da Companhia com o concessor.



Empregados que usem o próprio cargo para conseguir vantagens particulares para parentes,
amigos ou parceiros de negócios, incluindo o envolvimento da Companhia em relações de
negócios com empresas administradas ou de propriedade de parentes, amigos ou parceiros de
negócios, ou a tomada de decisões ocupacionais referentes a parentes ou amigos pessoais
que trabalhem na Companhia.
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16. Transações partes relacionadas / 16.4 - Outras informações relevantes - Transações
com partes relacionadas

16.4 - Outras informações relevantes - Transações
com partes relacionadas
Não se aplica, pois as informações relevantes referentes às transações com partes
relacionadas já foram divulgadas neste formulário.
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17. Capital social / 17.1 - Informações - Capital social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital

Valor do capital

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias

Quantidade de ações
preferenciais

Quantidade total de ações

10.158.398

18.860.349

29.018.747

Capital Integralizado

26/04/2022

250.000.000,00

Outros títulos conversíveis em ações

Capital social por classe de ações
Classe de ação preferencial

Quantidade de ações Título

Preferencial Classe A

12.342.238

Preferencial Classe B

6.518.111

Condições para conversão
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17. Capital social / 17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação

Orgão que
deliberou o
aumento

26/04/2022

Assembleia de
acionistas

Data emissão
26/04/2022

Valor total emissão

Tipo de
aumento

Sem emissão
43,070,895.59
de ações

Ordinárias
0

Preferênciais
0

Total ações
0

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão
0.00000000

0.00

Fator cotação
R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão
Forma de integralização
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17. Capital social / 17.3 - Desdobramento, grupamento e bonificação
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve desdobramento, grupamento e bonificação no exercício de 2021.
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17. Capital social / 17.4 - Redução do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve redução do capital social no exercício de 2021.
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17. Capital social / 17.5 - Outras inf. relevantes-Capital social

17.5 – Outras informações relevantes capital social
Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 26 de abri de 2022 foi aprovada,
pela maioria dos votos, a proposta de aumento do capital social da Companhia no valor total
de R$ 43.070.895,59 (quarenta e três milhões, setenta mil, oitocentos e noventa e cinco reais
e cinquenta e nove centavos), passando este de 206.929.104,41 (duzentos e seis milhões,
novecentos e vinte e nove mil, cento e quatro reais e quarenta e um centavos) para R$
250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), mediante a capitalização de parte da
Reserva para Aumento de Capital, em conformidade com o disposto no Artigo 169 da Lei nº
6.404/76, sem a emissão de novas ações, com a consequente alteração do caput do artigo 5º
do estatuto social da Companhia, de forma a refletir o aumento do capital social.
Em razão da aprovação do aumento do capital social da Companhia, nos termos do item “c”
acima, os acionistas, por maioria de votos, aprovam a alteração do caput do artigo 5º do
estatuto social da Companhia, para refletir o aumento do capital social da Companhia, de forma
que o caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia passe a vigorar, a partir da presente
data, com a seguinte nova redação:
“Artigo 5º: O capital social subscrito e integralizado é de R$ 250.000.000,00 (duzentos e
cinquenta milhões de reais), dividido em 29.018.747 (vinte e nove milhões, dezoito mil,
setecentos e quarenta e sete) ações, das seguintes espécies e classes: I - 10.158.398
(dez milhões, cento e cinquenta e oito mil, trezentas e noventa e oito) ações ordinárias;
II - 18.860.349 (dezoito milhões, oitocentas e sessenta mil, trezentas e quarenta e nove)
ações preferenciais, sendo: a) 12.342.238 (doze milhões, trezentas e quarenta e duas
mil, duzentas e trinta e oito) ações preferenciais classe "A"; e b) 6.518.111 (seis milhões,
quinhentas e dezoito mil, cento e onze) ações preferenciais classe "B".

.
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18. Valores mobiliários / 18.1 - Direitos das ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

80,000000

Direito a dividendos

Nas deliberações da Assembléia Geral, cada ação ordinária dará direito a um voto.

Direito a voto

Restrito

Descrição de voto restrito

Nas deliberações da Assembléia Geral, cada ação ordinária dará direito a um voto.

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Não

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

Não possuimos

Outras características
relevantes

Não possuimos

Espécie de ações ou CDA

Preferencial

Classe de ação preferencial

Preferencial Classe A

Tag along

0,000000

Direito a dividendos

Artigo 8º: As ações preferenciais da classe "A" que não terão direito a voto, gozarão de prioridade
na distribuição do dividendo mínimo de 6% (seis por cento) ao ano sobre o valor nominal e
participarão, em igualdade de condições com as ações ordinárias e as preferenciais da classe ³B";

Direito a voto

Sem Direito

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

SIm

Descrição das características
do reembolso de capital

às ações preferenciais da classe ³A´terão todos os demais direitos das ações ordinárias, exceto o
de voto.
Artigo 9º : Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas titulares de ações
ordinárias e preferenciais da classe "A" e da classe "B´terão preferência para subscrição de
aumento de capital.

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

Não se aplica

Outras características
relevantes

Não se aplica

Espécie de ações ou CDA

Preferencial

Classe de ação preferencial

Preferencial Classe B

Tag along

0,000000
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18. Valores mobiliários / 18.1 - Direitos das ações

Direito a dividendos

As ações preferenciais da classe "A" que não terão direito a voto, gozarão de prioridade na
distribuição do dividendo mínimo de 6% (seis por cento) ao ano sobre o valor nominal e
participarão, em igualdade de condições com as ações ordinárias e as preferenciais da classe ³B";

Direito a voto

Sem Direito

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

SIm

Descrição das características
do reembolso de capital

Parágrafo único: As ações preferenciais da classe "B" gozarão de prioridade no reembolso do
capital, em caso de liquidação, sem prêmio, exercitável apenas em relação às ordinárias e, depois
de assegurada igual prioridade às ações preferenciais da classe ³A´terão todos os demais direitos
das ações ordinárias, exceto o de voto. As ações preferenciais da classe "B" não poderão ser
convertidas em ações ordinárias, e, além disso, sem direito a dividendos fixos ou mínimos, a elas
não se aplicará o disposto no parágrafo primeiro do art. 111 da Lei de Sociedades por Ações

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

Não se aplica

Outras características
relevantes

Não se aplica
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18. Valores mobiliários / 18.2 - Regras estatutárias que limitem direito de voto

18.2 - Regras estatutárias que limitem direito a voto
De acordo com o estatuto social da Companhia, temos as seguintes regras:
“Artigo 7º: As ações ordinárias e as ações preferenciais serão escriturais.
Parágrafo único: Nas deliberações da Assembleia Geral, cada ação ordinária dará direito a
um voto.
Artigo 8º: As ações preferenciais da classe "A" que não terão direito a voto, gozarão de
prioridade na distribuição do dividendo mínimo de 6% (seis por cento) ao ano sobre o valor
nominal e participarão, em igualdade de condições com as ações ordinárias e as
preferenciais da classe “B";
I - nos lucros, que remanescerem depois do pagamento de igual dividendo de 6% (seis por
cento) ao ano às ações ordinárias e às ações preferenciais classe "B"; e
II - na distribuição de bonificações em ações decorrentes de correção monetária ou de
incorporação de lucros ou reservas ao capital social.
Parágrafo único: As ações preferenciais da classe "B" gozarão de prioridade no reembolso
do capital, em caso de liquidação, sem prêmio, exercitável apenas em relação às ordinárias
e, depois de assegurada igual prioridade às ações preferenciais da classe “A”, terão todos
os demais direitos das 4 ações ordinárias, exceto o de voto. As ações preferenciais da
classe "B" não poderão ser convertidas em ações ordinárias, e, além disso, sem direito a
dividendos fixos ou mínimos, a elas não se aplicará o disposto no parágrafo primeiro do art.
111 da Lei da Sociedade por Ações.
Artigo 9º : Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas titulares de
ações ordinárias e preferenciais da classe "A" e da classe "B” terão preferência para
subscrição de aumento de capital.
Artigo 10: A Companhia deverá:
I - completar, dentro de 15 (quinze) dias do pedido do acionista ou interessado, os atos de
registro, averbação, conversão ou transferência de ações, bem como o desdobramento de
títulos múltiplos, e
II - colocar à disposição dos acionistas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da
publicação da respectiva Ata da Assembleia Geral, as ações correspondentes ao aumento
de capital mediante incorporação de lucros ou reservas, correção monetária ou subscrição
integral.
Artigo 11: A Companhia poderá, mediante comunicado às Bolsas de Valores em que suas
ações forem negociadas e publicação de anúncio, suspender, por períodos que não
ultrapassem cada um 15 (quinze) dias, nem o total de 90 (noventa) dias durante o ano, os
serviços de transferência, conversão e desdobramento de certificado.
Parágrafo único: O disposto neste artigo não prejudicará o registro de transferência de
ações negociadas em Bolsa anteriormente ao início do período de suspensão.”
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18. Valores mobiliários / 18.3 - Suspensão de direitos patrim./políticos

18.3 - Suspensão de direitos patrimoniais-políticos
Não há exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos
previstos no estatuto.
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18. Valores mobiliários / 18.4 - Volume/cotação de valores mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
As informações sobre volume/cotação de valores mobiliários estão disponíveis ao público em geral no site da
BM&FBovespa.
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18. Valores mobiliários / 18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não existem outros valores mobiliários negociados no Brasil.
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18. Valores mobiliários / 18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não existe número de titulares de valores mobiliários.
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18. Valores mobiliários / 18.6 - Mercados de negociação no Brasil

18.6 - Mercados de negociação no Brasil
As ações ordinárias, preferenciais classe A e preferenciais classe B da Companhia são
negociadas na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros
(https://www.b3.com.br/pt_br/) , sob os códigos CRPG3, CRPG5 e CRPG6.
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18. Valores mobiliários / 18.7 - Negociação em mercados estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não existe negociação com títulos em mercados estrangeiros
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18. Valores mobiliários / 18.8 - Títulos emitidos no exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não existem títulos emitidos no exterior
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18. Valores mobiliários / 18.9 - Ofertas públicas de distribuição

18.9 - Ofertas públicas de distribuição
Não houve ofertas públicas de distribuição no exercício de 2021.
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18. Valores mobiliários / 18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas

18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas
Não houve ofertas públicas no exercício de 2021.
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18. Valores mobiliários / 18.11 - Ofertas públicas de aquisição

18.11 - Ofertas públicas de aquisição
Não houve ofertas públicas de aquisição no exercício de 2021.
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18. Valores mobiliários / 18.12 - Outras inf. Relev. - Val. Mobiliários

18.12 - Outras informações relevantes - Valores
mobiliários
Não se aplica, todas as informações relevantes referente aos valores mobiliários já estão
divulgadas neste formulário.
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19. Planos de recompra/tesouraria / 19.1 - Descrição - planos de recompra
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não se aplica. A Companhia não posui planos de recompra de ações.

PÁGINA: 174 de 183

Formulário de Referência - 2022 - TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S/A

Versão : 1

19. Planos de recompra/tesouraria / 19.2 - Movimentação v.m. em tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não se aplica. A Companhia não possui valores imobiliários mantidos em tesouraria.
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19. Planos de recompra/tesouraria / 19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria

19.3 – Outras inf. relevantes – recompra / tesouraria.
Não se aplica.

.
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20. Política de negociação / 20.1 - Descrição - Pol. Negociação

Data aprovação

12/08/2019

Órgão responsável pela aprovação Conselho ADM / Diretoria
Cargo e/ou função

ROBERTO GARCIA DE SOUZA (Diretor)
VIKTOR MAXIMILIANO A S VERAS (Diretor de Relações com Investidores)

Principais características
1- OBJETIVO
Contemplar todos os aspectos de Governança questionados por organizações regulatórias
como a CVM- Comissão de Valores Mobiliários atendendo aos diferentes itens
questionados em seus formulários de referência.

Política com o objetivo de descrever todas as diretrizes da organização para realização de Negociação com Valores mobiliários.
A Companhia possui uma Política de Negociação de Valores Mobiliários, publicada e divulgada em seu Portal de Relação com os
Investidores (http://www.tronox-ri.com.br), que descreve as diretrizes da Tronox Global aplicada à unidade Brasil.
Períodos de vedação e descrição
A. Vedação ao negócio
dos procedimentos de fiscalização
Através da Política, a Companhia estabelece que o Diretor de Relação com os Investidores tem
alçada suficiente de estabelecer vedações à compra ou venda de ações referentes à Cristal
Brasil para colaboradores e investidores externos, baseada nas seguintes diretrizes:
1. A Companhia não incentiva a compra de ações pelos colaboradores. Adicionalmente, caso
exista algum funcionário com parentes de até 2º grau de parentesco que esteja efetuando
movimentações com valores mobiliários da Companhia, é mandatório que esta informação seja
repassada para Diretoria de Relação com Investidores.
2. O Diretor de Relação com Investidores deverá avaliar a necessidade, diante do fato relevante a
ser comunicado, de solicitar a suspensão da negociação dos Valores Mobiliários pelo tempo
necessário para disseminação do ato (Ex.: Incorporação, Cisão total ou parcial, Fusão,
Transformação ou Reorganização Societária), destacando que esta diretoria é responsável em
prestar possíveis esclarecimentos adicionais para órgãos competentes quando solicitado.
3. O Diretor de Relação com investidores pode avaliar em suspensão por até 15 dias as compras
e vendas de ações antes do período de divulgação de atos ou fatos relevantes, informações
trimestrais auditadas (ITR´s) e anuais.
B. Responsabilidade das pessoas envolvidas na Governança da Companhia
1. Fica estabelecido que pessoas com informações relevantes da Companhia ainda não
divulgadas ao mercado têm como responsabilidade zelar pelo sigilo do conteúdo, a fim de
impossibilitar que sejam utilizadas as respectivas informações para gerar flutuações atípicas nos
valores mobiliários da Companhia.
2. Adicionalmente, pessoas que não cumprirem as regras estabelecidas acima, deverão ressarcir
integralmente a Companhia ou terceiros com os prejuízos aplicados para estas partes.
3. Fica estabelecido que o Conselho de Administração não poderá deliberar a aquisição ou
alienação de ações de própria emissão enquanto não for tornada pública através das regras
estabelecidas em ³Política de Divulgação das Informações´da companhia.
4. Fica estabelecido que Ex-Administradores afastados no período anterior a divulgação pública
de fatos relevantes ou que ocorreram no período da sua gestão não poderão efetuar negociações
mobiliárias pelo prazo de seis meses após o seu afastamento.
5. O Diretor de Relação com Investidores é a pessoa responsável pelo monitoramento desta
política.
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20. Política de negociação / 20.2 - Outras inf.relev - Pol. Negociação

20.2 - Outras informações relevantes
Todas as informações sobre a Política de Negociação já foram divulgadas nos itens
anteriores.
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21. Política de divulgação / 21.1 - Normas, regimentos ou procedimentos

21.1 - Normas, regimentos ou procedimentos
Conforme Política de Divulgação de Informações, divulgada no Portal de Relação com os
Investidores da Companhia (www.tronox-al.com.br), considera-se relevante qualquer decisão de
acionista controlador, deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de administração da
Companhia, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou
econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo
ponderável e exemplificado abaixo:
1. Na cotação dos valores mobiliários de emissão da Companhia aberta ou a eles referenciados;
2. Na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários;
3. Na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de
valores mobiliários emitidos pela Companhia ou a eles referenciados.
Exemplos de ato ou fato potencialmente relevante:
1. Assinatura de acordo ou contrato de transferência do controle acionário da Companhia, ainda
que sob condição suspensiva ou resolutiva;
2. Mudança no controle da Companhia, inclusive através de celebração, alteração ou rescisão
de acordo de acionistas;
3. Celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas em que a Companhia seja parte
ou interveniente, ou que tenha sido averbado no livro próprio da Companhia;
4. Ingresso ou saída de sócio que mantenha, com a Companhia, contrato ou colaboração
operacional, financeira, tecnológica ou administrativa;
5. Autorização para negociação dos valores mobiliários de emissão da Companhia em qualquer
mercado, nacional ou estrangeira;
6. Decisão de promover o cancelamento de registro da Companhia aberta;
7. Incorporação, fusão ou cisão envolvendo a Companhia ou empresas ligadas;
8. Transformação ou dissolução da Companhia;
9. Mudança na composição do patrimônio da Companhia;
10. Mudança de critérios contábeis;
11. Renegociação de dívidas;
12. Aprovação de plano de outorga de opção de compra de ações;
13. Alteração nos direitos e vantagens dos valores mobiliários emitidos pela Companhia;
14. Desdobramento ou grupamento de ações ou atribuição de bonificação;
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15. Aquisição de ações da Companhia para permanência em tesouraria ou cancelamento, e
alienação de ações assim adquiridas;
16. Lucro ou prejuízo da Companhia e a atribuição de proventos em dinheiro;
17. Celebração ou extinção de contrato, ou o insucesso na sua realização, quando a expectativa
de concretização for de conhecimento público;
18. Aprovação, alteração ou desistência de projeto ou atraso em sua implantação;
19. Início, retomada ou paralisação da fabricação ou comercialização de produto ou da prestação
de serviço;
20. Descoberta, mudança ou desenvolvimento de tecnologia ou de recursos da Companhia;
21. Modificação de projeções divulgadas pela Companhia; e
22. Impetração de concordata, requerimento ou confissão de falência ou propositura de ação
judicial que possa vir a afetar a situação econômico-financeira da Companhia.
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21. Política de divulgação / 21.2 - Descrição - Pol. Divulgação

21.2 - Descrição - Política de divulgação
As informações relevantes deverão ser sempre divulgadas antes ou depois do encerramento da
bolsa de valores, entendendo que o Diretor de Relação com os Investidores deverá externar a
informação para CVM e site da Companhia (www.tronox-al.com.br) imediatamente após a
ocorrência do ato ou fato relevante.
Adicionalmente, o Diretor de Relação com os Investidores deverá avaliar a necessidade, diante
do fato a ser comunicado, de solicitar a suspensão da negociação dos Valores Mobiliários pelo
tempo necessário para disseminação do ato relevante (Ex.: Incorporação, Cisão total ou parcial,
Fusão, Transformação ou Reorganização Societária), destacando que esta diretoria é responsável
em prestar possíveis esclarecimentos adicionais para órgãos competentes quando solicitado.
Pessoas que eventualmente informarem antes da divulgação ao mercado do fato relevante ao
mercado, deverão informar tal circunstância para que o Diretor de Relação com o Investidores
efetue as devidas providências necessárias.
A Companhia divulgará simultaneamente os atos ou fatos relevantes através de ofício para CVM
e Bolsa de Valores e site da Companhia (www.tronox-al.com.br). Adicionalmente, para atos
relevantes considerados pelo Diretor de Relação com os Investidores como de necessidade maior
para disseminação em meios de comunicação, serão definidos jornais de grande publicação para
complementar a divulgação de informações ao mercado.

PÁGINA: 181 de 183

Formulário de Referência - 2022 - TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S/A

Versão : 1

21. Política de divulgação / 21.3 - Responsáveis pela política

21.3 - Responsáveis pela política
Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar em site da Companhia e à
Comissão de Valores Mobiliários - CVM (doravante referida simplesmente como "CVM") sobre
qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por
sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores
mobiliários sejam admitidos à negociação.
Os acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal
e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária,
deverão comunicar qualquer ato ou fato relevante de que tenham conhecimento ao Diretor de
Relações com Investidores, que promoverá sua divulgação.
Qualquer reunião para pessoas externas (entidades de classe, analistas ou público selecionado)
à Companhia que possa eventualmente explicitar informações relevantes deverão ser realizadas
com a presença do Diretor de Relação com os Investidores e seu resultado deverá ser divulgado
simultaneamente ao mercado.
Adicionalmente, caso seja identificada uma flutuação atípica dos valores mobiliários da
Companhia na bolsa de valores, o Diretor de Relações com Investidores deverá averiguar o
ocorrido internamente com o objetivo de identificar e divulgar ao mercado qualquer ação
inadequada.
Caso as pessoas referidas no parágrafo anterior tenham conhecimento pessoal de ato ou fato
relevante e constatem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento de seu
dever de comunicação e divulgação somente se eximirão de responsabilidade caso comuniquem
imediatamente o ato ou fato relevante a CVM.
Os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas
controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse
legítimo da Companhia, salvo na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer
oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão
da Companhia, quando a divulgação deverá ser levada a efeito.
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21. Política de divulgação / 21.4 - Outras inf.relev - Pol. Divulgação

21.4 – Outras inf. relevantes – política de divulgação.
A Companhia possui estatuto e políticas formalizados e divulgados, os quais orientam a condução
de suas operações de forma ética e em conformidade com as leis, normas e melhores práticas do
mercado. Dentre as políticas divulgadas destacam-se:








Código de conduta
Política de Qualidade, Segurança, Saúde e Meio Ambiente
Política de Remuneração do Conselho e da Diretoria
Política de Negociação de Valores Mobiliários
Política de Transações com Partes Relacionadas
Política de Divulgação das Informações
Política de Gerenciamento de Risco

.
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