As informações contidas neste Prospecto Preliminar estão sob análise da Comissão de Valores Mobiliários, a qual ainda não se manifestou a seu respeito. O presente Prospecto Preliminar está sujeito à complementação e correção. O Prospecto Definitivo estará disponível nas
páginas da rede mundial de computadores da Companhia; das Instituições Participantes da Oferta; das entidades administradoras de mercado organizado de valores mobiliários onde os valores mobiliários da Companhia sejam admitidos à negociação; e da CVM.

PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES
ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.

VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.
Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 45.365.558/0001-09 | NIRE 35.300.530.152
Avenida Marginal Esquerda, 1000, Distrito Industrial
CEP 14600-000 – São Joaquim da Barra, SP
65.061.637 Ações
Valor da Oferta: R$572.542.405,60
Código ISIN das Ações nº “BRVITTACNOR4”
Código de Negociação das Ações na B3: “VITT3”
No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$7,80 e R$9,80 (“Faixa Indicativa”), podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
A VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A. (“Companhia”), o BRASIL SUSTENTABILIDADE – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (“Brasil FIP”), a W F R PARTICIPAÇÕES LTDA. (“WFR”), a F G R PARTICIPAÇÕES LTDA. (“FGR”) e os ACIONISTAS
VENDEDORES PESSOAS FÍSICAS, conforme identificados neste Prospecto Preliminar (“Acionistas Vendedores Pessoas Físicas”, e, em conjunto com o Brasil FIP, WFR e FGR, “Acionistas Vendedores”), em conjunto com o Banco Morgan Stanley S.A. (“Morgan Stanley” ou “Coordenador Líder”), a XP
Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”), o Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA” ou “Agente Estabilizador”) e o Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Citi” e, em conjunto com o Coordenador Líder, a XP e o
Itaú BBA, “Coordenadores da Oferta”), estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), compreendendo a distribuição: (i)
primária de, inicialmente, 23.457.591 novas Ações de emissão da Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de 41.604.046 Ações de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores (“Oferta Secundária” e, em conjunto com a Oferta Primária, “Oferta”), a ser realizada na República
Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior.
A Oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com o Ofício-Circular 01/2021/CVM/SRE, de 1° de março de 2021
(“Ofício-Circular CVM/SRE”), com o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor, expedido pela Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA ("Código ANBIMA" e “ANBIMA”, respectivamente), bem como com as demais disposições aplicáveis, incluindo sobre esforços de dispersão acionária, conforme previsto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão ("B3), sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta e com a participação de determinadas instituições financeiras consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar da Oferta exclusivamente para efetuar
esforços de colocação das Ações junto a Investidores Não Institucionais (conforme definido neste Prospecto Preliminar).
Simultaneamente, no âmbito da Oferta, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo Morgan Stanley & Co. LLC, pela XP Investments US, LLC, pelo Itau BBA USA Securities, Inc. e pelo Citigroup Global Markets Inc. (em conjunto, “Agentes de Colocação
Internacional”), em conformidade com o Contrato de Colocação Internacional (conforme definido neste Prospecto Preliminar): (i) nos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), exclusivamente para pessoas razoavelmente consideradas investidores institucionais qualificados
(qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Rule 144A do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”), editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (“SEC”); e (ii) nos demais
países, que não os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S, editado pela SEC, no âmbito do Securities
Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor, em ambos os casos (i) e (ii) em operações isentas de registro nos Estados Unidos, em conformidade ao Securities Act e aos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de
quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários (investidores descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os
mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional (“CMN”), pelo Banco Central do Brasil e/ou pela CVM, nos termos da Resolução do CMN nº 4.373, de 29 de setembro de 2014, conforme alterada, da Resolução da CVM nº 13, de 18 de novembro de 2020
ou da Lei nº 4.131, de 03 de setembro de 1962, conforme alterada, sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do “Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.” (“Anúncio de Início”), a quantidade total de Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Suplementares, conforme abaixo definido) poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte por cento) do total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações
Suplementares), ou seja, em até 13.012.327 novas ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze por cento) do total de Ações inicialmente ofertado (sem
considerar as Ações Adicionais), ou seja, em até 9.759.245 novas ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Suplementares”), conforme opção a ser outorgada pela Companhia ao Agente
Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação (conforme definido neste Prospecto Preliminar), as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação de serviços de estabilização do preço das Ações (“Opção de Ações Suplementares”). O Agente Estabilizador terá o direito
exclusivo, mas não a obrigação, por um período de até 30 (trinta) dias contados da data de início de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após
notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das Ações seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação (conforme abaixo definido).
Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação (conforme definido neste Prospecto Preliminar) por parte dos Coordenadores da Oferta.
Estima-se que o preço de subscrição/aquisição, conforme o caso, por Ação estará situado na Faixa Indicativa, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa (“Preço por Ação”). Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado
acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto Preliminar) serão normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia indicadas neste Prospecto Preliminar, exceto no caso de
um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto Preliminar), nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 2.2.1 do Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese em que o Investidor Não
Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva, conforme descrito neste Prospecto Preliminar.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais (conforme definido neste Prospecto Preliminar), a ser realizado no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e
no exterior, pelos Agentes de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”) e terá como parâmetro as indicações de
interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) por Ação coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções
de investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. Os Investidores Não Institucionais que aderirem à Oferta Não Institucional não participarão do
Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de determinação do Preço por Ação.
Preço (R$) (1)

Comissões (R$)(2)(4)

Preço por Ação .........................................................................................................................................................................

8,80

0,37

Oferta Primária ........................................................................................................................................................................

206.426.800,80
366.115.604,80

8.773.139,03
15.559.913,20

572.542.405,60

24.333.052,24

Oferta Secundária ....................................................................................................................................................................
Total .........................................................................................................................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Recursos Líquidos (R$)(2)(3)
8,43
197.653.661,77 (5)
350.555.691,60 (6)
548.209.353,36

Com base no Preço por Ação de R$8,80, que é o preço médio da Faixa Indicativa. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto Preliminar serve apenas como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
Sem dedução das despesas e tributos da Oferta.
Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre à Oferta – Custos de Distribuição”, na página 50 deste Prospecto Preliminar.
Para informações sobre a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e os recursos líquidos a serem recebidos, veja a seção “Informações Sobre à Oferta – Quantidade, Montante e Recursos Líquidos”, na página 49 deste Prospecto.
Para informações sobre a quantidade de Ações a ser alienada pelos Acionistas Vendedores e os recursos líquidos a serem recebidos por cada Acionista Vendedor, veja a seção “Informações Sobre à Oferta – Quantidade, Montante e Recursos Líquidos”, na página 49 deste Prospecto.

A aprovação do protocolo do pedido de registro da Oferta perante a CVM e a efetiva realização da Oferta Primária pela Companhia, mediante aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social (“Estatuto Social”), com a exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas a Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), bem como seus termos e condições, foram deliberadas em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada
em 14 de outubro de 2020, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 461.686/20-0, em 6 de novembro de 2020, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal “Gazeta SP”, em 10 de novembro de 2020, a qual foi rerratificada
por Assembleia Geral Extraordinária da Companhia também realizada em 14 de outubro de 2020, cuja ata foi arquivada na JUCESP sob o nº 517.704/20-1, em 2 de dezembro de 2020, e publicada no DOESP e no jornal “Gazeta SP”, em 13 de novembro de 2020.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado em seu Estatuto Social, serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e antes da
disponibilização do Anúncio de Início, cuja ata será publicada no jornal “Gazeta SP” na data de disponibilização do Anúncio de Início e no DOESP no dia útil subsequente, bem como registrada na JUCESP oportunamente.
A participação do Brasil FIP na Oferta Secundária, a alienação das Ações de emissão da Companhia e de titularidade do Brasil FIP e os parâmetros mínimos de valor referentes ao Preço por Ação foram aprovados em reunião do Comitê de Investimento do Brasil FIP realizada em 15 de dezembro de
2020. Nos termos do regulamento do Brasil FIP, não será necessária a realização de qualquer aprovação por assembleia geral de cotistas ou pelo comitê de investimentos do Brasil FIP acerca da fixação do Preço por Ação no âmbito da Oferta.
Não foi necessária qualquer aprovação societária por parte da WFR, da FGR e dos Acionistas Vendedores Pessoas Físicas para a participação na Oferta Secundária e nem será necessária a aprovação quanto à fixação do Preço por Ação.
Será admitido o recebimento de reservas para subscrição/aquisição das Ações, a partir de 14 de abril de 2021, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente por meio do pagamento do valor informado pela Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo
Pedido de Reserva e serão formalizadas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 da Lei das Sociedades por Ações, por meio do sistema de registro da B3, sendo, portanto, dispensado a apresentação do boletim de subscrição e do contrato de compra e venda, conforme o caso, após o
início do Prazo de Distribuição (conforme definido neste Prospecto), nos termos da Deliberação CVM nº 860, de 22 de julho de 2020.
Exceto pelos registros da Oferta a serem concedidos pela CVM para a realização da Oferta no Brasil, em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, a Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não
realizaram e nem realizarão nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC dos Estados Unidos e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. As Ações não poderão ser ofertadas ou subscritas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S.
persons, conforme definido no Regulation S, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do Securities Act.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que os registros da Oferta foram requeridos junto à CVM em 17 de novembro de 2020.
“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.”
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de subscrição/aquisição das Ações. Ao decidir subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as Ações, os potenciais investidores deverão realizar sua própria
análise e avaliação da situação financeira da Companhia, das atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA” E
“FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, A PARTIR DAS PÁGINAS 19 e 93, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO E TAMBÉM A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA, ANEXO A ESTE
PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 287 DESTE PROSPECTO, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder

Agente Estab ilizador
A data deste Prospecto Preliminar é 7 de abril de 2021.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, “Companhia”, “Vittia” ou “nós” se referem, a menos que o
contexto determine de forma diversa, à “Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.”, suas subsidiárias e
filiais na data deste Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o significado a eles atribuídos
neste Prospecto e no Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 287 deste
Prospecto, conforme aplicável.
Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção
“Sumário da Oferta”, a partir da página 24 deste Prospecto.
Acionistas Vendedores

Brasil FIP, WFR, FGR, Henrique Monteiro Ferro e Edgar Zanotto,
considerados em conjunto.

Acionistas Vendedores
Pessoas Físicas

Henrique Monteiro Ferro e Edgar Zanotto, considerados em
conjunto.

Afiliadas

Significa com relação a uma pessoa: (i) seus acionistas
controladores diretos ou indiretos, nos termos do artigo 116 da
Lei das Sociedades por Ações, (ii) suas sociedades controladas,
direta ou indiretamente, nos termos do artigo 243, parágrafo
2º, da Lei das Sociedades por Ações, (iii) as sociedades sob
mesmo controle que tal pessoa, (iv) sociedades coligadas, nos
termos do artigo 243, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por
Ações.

Agente Estabilizador

Banco Itáu BBA S.A.

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e
de Capitais.

Aquisições

Aquisições de sociedades e ativos.

Assembleia Geral

A assembleia geral de acionistas da Companhia.

Auditores Independentes

KPMG Auditores Independentes

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

Brasil FIP

Brasil Sustentabilidade –
Participações Multiestratégia

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

Câmara de Arbitragem do
Mercado

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

CCB

Cédula de Crédito Bancário.

Citi

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

de

Investimento

em

COVID-19

Doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia.

CPF/ME

Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Economia.

Código ANBIMA

“Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para

Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de
Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores
Mobiliários”, atualmente em vigor.

Companhia ou Vittia

Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.

Conselho de Administração

O conselho de administração da Companhia.

Conselho Fiscal

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

Coordenador Líder ou Morgan
Stanley
Banco Morgan Stanley S.A.
Corretora

Itaú Corretora de Valores S.A.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Deliberação CVM 476

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

Deliberação CVM 860

Deliberação CVM nº 860, de 22 de julho de 2020.

Doadores

FGR e WFR, considerados em conjunto.

DOESP

Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Dólar, dólar, dólares ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

EBITDA

Medição não contábil elaborada pela Companhia em consonância
com a Instrução CVM 527, conciliada com suas demonstrações
financeiras, e consiste no lucro ajustado pelo resultado financeiro
líquido, pelo imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
e pelas despesas de depreciação e amortização. Para mais
informações sobre medições não contábeis, veja o item 3.2 do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto Preliminar, a
partir da página da 287 deste Prospecto Preliminar.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

Estatuto Social da Companhia.

Expansão

Expansão industrial.

FGR

F G R Participações Ltda.

FGV

Fundação Getúlio Vargas.
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Formulário de Referência

Formulário de Referência elaborado pela Companhia, nos
termos da Instrução CVM 480, anexo a este Prospecto
Preliminar, a partir da página 287 deste Prospecto Preliminar.

IASB

International Accounting Standards Board (Conselho de Normas

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Índice de Endividamento

A soma do passivo circulante e o passivo não circulante dividido
pelo patrimônio líquido.

IFRS

Normas Internacional de Relatório Financeiro (International
Financial Reporting Standards – IFRS) emitidas pelo IASB.

Instituição Escrituradora

Banco Bradesco S.A.

Instrução CVM 400

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

Instrução CVM 480

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

Instrução CVM 505

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

Instrução CVM 527

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

Instrução CVM 539

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

IOF/Câmbio

Imposto Sobre Operações Financeiras cobradas nas operações
de câmbio.

Itaú BBA

Banco Itáu BBA S.A.

JUCESP

Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Lei das Sociedades por Ações

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

Lei 4.131

Lei nº 4.131, de 03 de setembro de 1962, conforme alterada.

Novo Mercado

Segmento especial de negociação de valores mobiliários da B3,
que estabelece práticas diferenciadas de governança
corporativa e divulgação de informações ao mercado a serem
observadas pela Companhia, mais rigorosas do que aquelas
estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações.

Modernização

Modernização de unidades produtivas e automação industrial
existente.

Morgan Stanley

Banco Morgan Stanley S.A.

Ofício-Circular CVM/SRE

Ofício-Circular 01/2021/CVM/SRE, divulgado em 1° de março
de 2021.

Internacionais de Contabilidade).
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Ofício-Circular CVM/SNC/SEP Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 01/2021, emitido pela Comissão
de Valores Mobiliários em 26 de fevereiro de 2021.
OMS

Organização Mundial de Saúde.

Plano de Incentivo

Plano de Incentivo Baseado em Ações aprovado pela
Companhia em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
realizada em 3 de março de 2021.

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Regulamento da Câmara de
Arbitragem

Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado instituída
pela B3, inclusive suas posteriores modificações, que disciplina
o procedimento de arbitragem ao qual serão submetidos todos
os conflitos estabelecidos na cláusula compromissória inserida
no Estatuto Social da Companhia e constante dos termos de
anuência dos Administradores, membros do Conselho Fiscal e
do Acionista Controlador.

Regulamento do Novo
Mercado

Regulamento do Novo Mercado da B3, que disciplina os requisitos
para a negociação de valores mobiliários de companhias abertas
no Novo Mercado, estabelecendo regras de listagem
diferenciadas para essas companhias, seus administradores e
seus acionistas controladores.

Resolução CVM 13

Resolução da CVM n° 13, de 18 de novembro de 2020.

Resolução 4.373

Resolução do CMN nº 4.373, de 29 de setembro de 2014,
conforme alterada.

Securities Act

U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado.

SEC

U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos.

WFR

W F R Participações Ltda.

XP

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valos
Mobiliários S.A.
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A., sociedade
por ações, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº
45.365.558/0001-09 e com seus atos constitutivos devidamente
registrados na JUCESP sob o NIRE 35.300.530.152.

Registro na CVM

A Companhia se encontra em fase de obtenção de registro
como emissora de valores mobiliários categoria “A” perante a
CVM, sendo que os registros de companhia aberta e da Oferta
foram requeridos junto à CVM em 17 de novembro de 2020.

Sede

Avenida Marginal Esquerda, 1000, Distrito Industrial, CEP 30140091, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo.

Diretoria de Relações com
Investidores

Localizada na sede da Companhia. O Diretor de Relações com
Investidores é Alexandre Del Nero Frizzo. O telefone da Diretoria
de Relações com Investidores da Companhia é +55 (16) 38108028 e o seu endereço eletrônico é ri@vittia.com.br.

Instituição Escrituradora

Banco Bradesco S.A.

Auditores Independentes

KPMG Auditores Independentes

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

As Ações serão listadas no Novo Mercado sob o código “VITT3”,
a partir do primeiro dia útil imediatamente posterior à
disponibilização do Anúncio de Início.

Jornais nos Quais Divulga
Informações

As informações referentes à Companhia são divulgadas no
DOESP e no jornal ”Gazeta SP”.

Formulário de Referência

Informações detalhadas sobre a Companhia, seus negócios e
operações poderão ser encontradas no Formulário de Referência,
anexo a este Prospecto a partir da página da 287 deste Prospecto.

Website

www.vittia.com.br/ri. As informações constantes do nosso
website não são parte integrante deste Prospecto, e nem se
encontram incorporadas por referência ou anexas a este.

Informações Adicionais

Informações adicionais sobre nós e a Oferta poderão ser
obtidas em nosso Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto a partir da página 287 deste Prospecto, e junto: (i) à
nossa Diretoria de Relações com Investidores; (ii) aos
Coordenadores da Oferta nos endereços e websites indicados
na seção “Informações Sobre à Oferta – Informações
Adicionais” na página 75 deste Prospecto Preliminar; (iii) à
CVM, na Rua Sete de Setembro, 511, 5.º andar, na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ou na Rua Cincinato
Braga, 340, 2º a 4º andares, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, ou, ainda, em seu website: www.cvm.gov.br; e
(iv) à B3, na Praça Antônio Prado, 48, 7º andar, CEP 01010901, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em seu
website: www.b3.com.br.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO
FUTURO
Este Prospecto contém estimativas e perspectivas para o futuro, principalmente nas
seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” deste Prospecto, a partir das páginas
19 e 93, respectivamente, e nas seções “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor”
e “10. Comentários dos Diretores” do nosso Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto Preliminar, a partir da página 287 deste Prospecto Preliminar.
As estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais
da Companhia sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou que tenham o
potencial de afetar os negócios da Companhia, o seu setor de atuação, sua participação de
mercado, reputação, negócios, situação financeira, o resultado de suas operações, margens e/ou
fluxo de caixa. As estimativas e perspectivas sobre o futuro estão sujeitas a diversos riscos e
incertezas e foram efetuadas somente com base nas informações disponíveis atualmente.
Muitos fatores importantes, além daqueles discutidos neste Prospecto Preliminar, tais como previstos
nas estimativas e perspectivas sobre o futuro, podem impactar adversamente os resultados da
Companhia e/ou podem fazer com que as estimativas e perspectivas não se concretizem.
Dentre os diversos fatores discutidos em outras seções deste Prospecto Preliminar que podem influenciar
as estimativas e declarações futuras da Companhia, podem ser citados, como exemplo, os seguintes:
•

condições gerais econômicas, políticas e comerciais no Brasil e no exterior, incluindo, no Brasil,
o desenvolvimento e a percepção dos riscos em relação a investigações relacionadas a
corrupção e outras máterias em curso, o que incentiva relações turbulentas e lutas internas
dentro da administração do Presidente Bolsonaro, bem como políticas e possíveis mudanças
para tratar dessas questões ou de outra forma, incluindo reformas econômicas e fiscais e
respostas aos efeitos contínuos da pandemia COVID-19, qualquer um dos quais pode afetar
negativamente as perspectivas de crescimento da economia brasileira como um todo;

•

efeitos da pandemia da COVID-19, inclusive decorrentes de novas cepas ou variantes (ou outras
pandemias, epidemias e crises similares), na economia brasileira e mundial e as medidas
restritivas impostas pelas autoridades governamentais para combater a pandemia da COVID-19;

•

a capacidade da Companhia de implementar, tempestiva e efetivamente, qualquer medida
necessária para reagir ou mitigar os efeitos da pandemia da COVID-19 nos seus negócios,
operações, fluxos de caixa, perspectivas, liquidez e condição financeira;

•

rebaixamento na classificação de crédito do Brasil;

•

intervenções governamentais, resultando em alteração na economia, tributos, tarifas, ambiente
regulatório ou regulamentação no Brasil;

•

alterações nas leis e nos regulamentos aplicáveis ao setor de atuação da Companhia, bem
como alterações no entendimento dos tribunais ou autoridades brasileiras em relação a essas
leis e regulamentos;

•

alterações nas condições gerais da economia, incluindo, exemplificativamente, inflação, taxas
de juros, câmbio, nível de emprego, crescimento populacional, confiança do consumidor e
liquidez dos mercados financeiro e de capitais;

•

impossibilidade ou dificuldade de viabilização
comercialização dos produtos da Companhia;
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e

implantação

de

novos

projetos

e

•

condições que afetam o setor de atuação da Companhia e a condição financeira de seus
principais clientes;

•

a mudança no cenário competitivo no setor de atuação da Companhia;

•

o relacionamento com os atuais e futuros fornecedores, clientes e prestadores de serviços
da Companhia;

•

aumento de custos, incluindo, mas não se limitando aos custos: (i) de operação e manutenção;
(ii) encargos regulatórios e ambientais; e (iii) contribuições, taxas e impostos;

•

fatores negativos ou tendências que podem afetar negócios, participação no mercado, condição
financeira, liquidez ou resultados de operações da Companhia;

•

o nível de capitalização e endividamento da Companhia e a sua capacidade de contratar novos
financiamentos e executar o nosso plano de expansão;

•

a capacidade da Companhia de obter, manter e renovar autorizações e licenças
governamentais, incluindo licenças ambientais; e

•

outros fatores de riscos apresentados na seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à
Oferta” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia”, nas
páginas 93 e 19, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados
que podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas
sobre o futuro.
O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM
DE OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO PRELIMINAR E NOSSO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA, PODERÃO AFETAR NOSSOS RESULTADOS FUTUROS E PODERÃO LEVAR A
RESULTADOS DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE,
NAS DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS CONTIDAS NESTE PROSPECTO PRELIMINAR. TAIS
ESTIMATIVAS REFEREM-SE APENAS À DATA EM QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE
NÓS, OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES DA OFERTA NÃO
ASSUMIMOS A RESPONSABILIDADE E A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE
OU REVISAR QUAISQUER DESSAS ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES FUTURAS OU DE
QUALQUER OUTRA FORMA, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE NOVA INFORMAÇÃO,
EVENTOS FUTUROS OU DE QUAISQUER OUTROS FATORES. MUITOS DOS FATORES QUE
DETERMINARÃO ESSES RESULTADOS E VALORES ESTÃO ALÉM DA NOSSA CAPACIDADE
DE CONTROLE OU PREVISÃO.
As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “deverá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”,
“espera” e outras similares têm por objetivo identificar estimativas e perspectivas para o futuro.
Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações acerca do futuro
constantes deste Prospecto Preliminar podem não vir a se concretizar.
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Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros
e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições futuras da situação
financeira e dos resultados operacionais, da participação de mercado e posição competitiva no
mercado poderão apresentar diferenças significativas se comparados àquela expressa ou sugerida nas
referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que determinarão esses resultados estão além
da capacidade de controle ou previsão da Companhia. Tendo em vista estas limitações, os potenciais
investidores não devem tomar suas decisões de investimento exclusivamente com base nas
estimativas e declarações acerca do futuro contidas neste Prospecto Preliminar.
Estimativas de Mercado e Outras Informações
São feitas declarações neste Prospecto Preliminar sobre estimativas de mercado, a situação em
relação aos concorrentes e a participação no mercado da Companhia, bem como sobre o tamanho
dos mercados em que atua. Tais declarações são feitas com base em pesquisas internas e pesquisas
de mercado e em informações obtidas de fontes que a Companhia considera confiáveis. A menos que
indicado de outra forma, todas as informações macroeconômicas foram obtidas junto ao BACEN,
IBGE e FGV. A Companhia não tem motivos para acreditar que tais informações não sejam corretas
em seus aspectos relevantes, razão pela qual não as verificou de forma independente.
Todas as referências feitas neste Prospecto Preliminar a “Real”, “Reais” ou “R$” dizem respeito à
moeda oficial do Brasil e todas as referências a “Dólar”, “Dólares” ou “US$” dizem respeito à moeda
corrente dos Estados Unidos.
Adicionalmente, alguns números constantes deste Prospecto Preliminar e no Formulário de
Referência, podem não representar totais exatos em razão de arredondamentos efetuados. Sendo
assim, os resultados apresentados em algumas tabelas presentes neste Prospecto Preliminar
podem não corresponder ao resultado exato da soma dos números que os precedem, ainda que a
diferença seja mínima.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
Este Sumário é apenas um resumo das nossas atividades, informações financeiras e operacionais. Este Sumário não
pretende ser completo e tampouco substituir a leitura completa deste Prospecto e do Formulário de Referência.
Informações detalhadas sobre nossas atividades, informações financeiras e operacionais encontram-se dispostas no
Formulário de Referência. LEIA-O ANTES DE ACEITAR A OFERTA. Este Sumário não contém todas as informações que
o investidor deve considerar antes de investir em nossas Ações. Antes de tomar sua decisão em investir em nossas
Ações, o investidor deve ler cuidadosa e atenciosamente todo este Prospecto e o Formulário de Referência, em
especial as informações contidas nas seções “Considerações Sobre Estimativas e Perspectivas Sobre o Futuro” e
“Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” nas páginas 6 e 19 deste Prospecto, e nos itens “3. Informações
Financeiras Selecionadas”, “4. Fatores de Risco”, “5. Gerenciamento de Riscos e Controles Internos” e “10.
Comentários dos Diretores” nas páginas 6, 23, 70 e 182 do Formulário de Referência anexo a este Prospecto, além das
nossas demonstrações financeiras e suas respectivas notas explicativas também anexas a este Prospecto. A menos
que o contexto exija outra interpretação, os termos “nós”, “nossos” e “nossa Companhia” referem-se à VITTIA
FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A. e suas controladas.
Visão Geral
O Grupo Vittia tem por missão precípua promover, com o auxílio da tecnologia, a nutrição e proteção vegetal por meio de
fertilizantes especiais e de defensivos biológicos, os quais promovem aumento de produtividade e sustentabilidade para culturas
de todo o agronegócio brasileiro.
O Grupo Vittia acredita ser a plataforma brasileira líder na utilização de biotecnologia para desenvolvimento de seus produtos, estando
posicionado como principal produtor de defensivos biológicos e entre os principais produtores de fertilizantes especiais do Brasil, um dos
mercados agrícolas mais relevantes do mundo, em termos de faturamento. Adicionalmente, possuímos presença nacional consolidada
em todas as regiões agrícolas do País por meio de uma força de vendas altamente especializada e com abrangência nacional, a qual
nos permite acessar diretamente mais de 1.255 produtores de diferentes tamanhos, perfis e localidades e também acessar o mercado
agrícola de forma indireta, por meio de 54 cooperativas e 474 revendas agrícolas presentes em diversas localidades do país.
Fundado em 1971 na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, Brasil, o Grupo Vittia iniciou suas atividades como
um dos primeiros produtores nacionais de inoculantes (ou fertilizantes biológicos) focados, inicialmente, no mercado de soja. Ao
longo dos anos, expandimos nosso escopo de atuação e passamos a produzir e comercializar, também fertilizantes foliares,
fertilizantes de solo a base de micronutrientes (ou micro de solo), condicionadores de solo e organominerais, inoculantes,
produtos industriais e outros, e defensivos biológicos. Além disso, a fim de tornar nossa cadeia de produção mais eficiente,
também realizamos vendas industriais de matérias primas, produtos intermediários e produtos finais para a indústria de
fertilizantes e também para outras indústrias como a de nutrição animal.
Em 2014, iniciamos um novo ciclo de crescimento com o aporte minoritário do fundo de private equity Brasil Sustentabilidade
FIP gerido pela BRZ Investimentos. Nesta nova etapa, buscamos consolidar nosso modelo vertical de negócios, nos reposicionar
para capturar novas oportunidades de crescimento, profissionalizar nossa gestão, expandir significativamente nossa força
comercial técnica, fortalecer nossas marcas, ampliar nossas competências de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&DI) e
capacidades industriais, além de concluir e integrar com sucesso nossas primeiras aquisições – Samaritá em 2014, Biovalens em
2017, a Vitória Agro em 2020 e, mais recentemente, a JB Biotecnologia em dezembro de 2020. Além disso, embarcamos em um
processo de implementação de altos padrões de governança e de sustentabilidade ambiental, com mensuração e divulgação de
importantes indicadores socioambientais. Tão importante quanto, avançamos com investimentos crescentes no desenvolvimento
de produtos com impactos positivos no meio ambiente, como por exemplo os defensivos biológicos.
Atualmente, a gama de produtos que desenvolvemos é capaz de atender às principais necessidades relacionadas à proteção e
nutrição vegetal dos produtores agrícolas nacionais e internacionais. Com profissionais de vendas localizados em todas as
regiões agrícolas do país, em 2019, realizamos vendas para todos os Estados do país e para o Distrito Federal), o que nos
confere cobertura total do mercado agrícola brasileiro, que é notoriamente reconhecido como um dos maiores, mais relevantes
e competitivos mercados agrícolas do mundo. Nosso faturamento advém da venda de nossos produtos para diversas culturas
agrícolas como soja, milho, algodão, café, cítricos, culturas de inverno, feijão, cana de açúcar, o que nos posiciona como a única
plataforma one-stop-shop capaz de suprir as mais variadas demandas do mercado agrícola brasileiro.
Contamos com um amplo portfólio de insumos para nutrição e proteção de plantas adequados a diversas culturas agrícolas.
Atualmente, possuímos 213 registros de fertilizantes foliares, 227 registros de micro de solo, 76 registros de condicionadores de
solo e organomineral, 39 registros de inoculantes e 25 registros de defensivos biológicos aprovados para controle das principais
pragas e doenças que causam danos econômicos para o agronegócio (42 alvos biológicos aprovados pelo MAPA). O portfólio de
defensivos biológicos nos posiciona como a segunda empresa com maior número de registros no Brasil e a com maior número
de alvos biológicos aprovados pelo MAPA na presente data.
Uma das fortalezas de nosso negócio, nossa plataforma de vendas conta com uma estratégia multicanal apoiada, atualmente,
por 198 profissionais especializados e 474 distribuidores parceiros, ambos dedicados à venda e ao suporte técnico direto e que
atendem toda a cadeia de produtores agrícolas, além de 54 cooperativas agrícolas, as quais atendem aos pequenos e médios
produtores agrícolas em diversas regiões do Brasil.
O gráfico abaixo apresenta nossa capilaridade por cultura agrícola e por região, bem como a composição de nossa receita por
categoria de produto que desenvolvemos em 2019 e também no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020:
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Mix de Receita por Categoria de Produto
(% da Receita Bruta)

Mix de Receita por Cultura Agrícola
(% da Receita Bruta)

11%

13%

2019

6%
47%

8%

SP

Soja + Milho

4%

7%

Abertura Geográfica
(% da Receita Líquida)

20%

23%

Industriais
40%

8%

Café
Citrus

8%

GO

11%
20%

Algodão
21%

9%

9%

2020

44%

Soja + Milho
Industriais

7%

Café

46%
7%

Citrus

10%

Algodão
22%

Exterior

SP

19%

21%

1%

MT
MG

10%

GO
21%

12%

BA
Exterior

Outros

25%

BA

Outros

13%

6%

8%
7%

12%

Outros

27%

MT
MG

1%

16%

Outros

Nota: Outros (AC, AL, AP, AM, CE, ES, MA, MS, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SE, TO, DF)

Contamos com um modelo de negócios verticalizado, que engloba os processos de pesquisa e desenvolvimento de produtos,
produção industrial, comercialização e suporte, que nos permite ter maior eficiência operacional, capilaridade para
distribuição de produtos, este último muito valorizado no agronegócio brasileiro, bem como campos demonstrativos ao lado
do produtor rural para difundir conhecimento e tecnologias de campo, que garante proximidade com nossos clientes.
No centro de nossa estratégia está nossa área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&DI) com histórico significativo de
recursos, pesquisas e experiência acumulados ao longo de 5 décadas, além de uma infraestrutura no estado da arte com escala
industrial para atender a demanda crescente por produtos biológicos (inoculantes e defensivos biológicos) e fertilizantes foliares,
micro de solo, organominerais e condicionadores de solo. Com isso o Grupo Vittia teve acesso aos principais produtores e
distribuidores do Brasil, de forma que a cada 100 doses de inoculantes bradyrhizobium para soja no Brasil 21 são do Grupo Vittia.
Em termos financeiros, nosso modelo de negócios robusto e eficiente nos permitiu crescer 41,1% entre 2017 e dezembro de
2020 em termos de receita operacional líquida, evoluindo de R$376,1 milhões no exercício social de 2017 para R$530,6
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; o lucro líquido cresceu 162,8% no mesmo período, em
2017 foi R$ 32,7 milhões e evoluiu para R$ 85,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e nosso
EBITDA ajustado expandiu 83,3%, evoluindo de R$62,3 milhões no exercício social de 2017 para R$114,3 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
As tabelas a seguir destacam alguns de nossos principais dados financeiros para os exercícios sociais abaixo indicados.
Informações mais detalhadas estão em nossas demonstrações financeiras e notas explicativas, bem como em outras
informações financeiras não contábeis. Para mais informações, vide itens “3.2 Medições Não Contábeis” e “10.1 Comentários
dos diretores” do Formulário de Referência.
Indicadores Operacionais e Financeiros
Consolidado
(R$ milhares, exceto %)
Informações Financeiras
Receita Operacional Bruta
Fertilizantes Foliares ..........................................
Micro de Solo ....................................................
Defensivos Biológicos ........................................
Inoculantes .......................................................
Condicionadores de Solo e Organominerais .........
Produtos Industriais e Outros .............................
Total ................................................................
Receita Operacional Líquida ............................
Lucro Bruto ......................................................

Margem Bruta ...................................................

Lucro Líquido ...................................................

Margem Líquida ................................................

EBITDA(1) .........................................................

Margem EBITDA................................................

EBITDA Ajustado(2) ..........................................

Margem EBITDA Ajustado ..................................
Dívida Bruta de Curto Prazo ..............................
Dívida Bruta de Longo Prazo ..............................

Total Dívida Bruta(3) ........................................
Caixa e equivalentes de caixa.............................
Total Dívida Líquida(4) ......................................
(1)

(2)

(3)
(4)

2020

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
Variação
2019
2018
2017
(20 x 19)

Variação
(19 x 18)

254.605
124.497
56.482
40.216
45.297
54.512
575.609

222.251
100.089
38.399
35.470
28.502
54.114
478.825

234.128
93.161
19.049
32.277
31.900
84.907
495.422

196.256
75.074
5.265
24.139
25.641
85.320
411.695

14,6%
24,4%
47,1%
13,4%
58,9%
0,7%
20,2%

-5,1%
7,4%
101,6%
9,9%
-10,7%
-36,3%
-3,4%

530.646
193.894
36,5%
85.933
16,2%
108.661
20,5%
114.282
21,54%
184.125
59.086
243.211

431.954
154.976
35,90%
58.114
13,50%
73.383
17,00%
81.725
18,90%
117.294
53.546
170.839

452.289
155.020
34,30%
44.152
9,8%
72.045
15,90%
81.375
18,00%
98.309
52.645
150.953

376.147
122.477
32,6%
32.699
8,7%
53.665
14,27%
62.332
16,57%
79.818
37.748
117.566

22,8%
25,1%
1,8%
52,7%
20,0%
47,0%
19,6%
38,9%
13,2%
57,0%
10,3%
42,4%

-4,5%
0,0%
4,7%
31,6%
37,8%
1,9%
6,7%
0,4%
5,2%
19,3%
1,7%
13,2%

(46.411)
196.800

-37.234
133.605

-18.415
132.538

-19.291
98.275

24,6%
47,3%

102,2%
0,8%

O “EBITDA” (earnings before interest, tax, depreciation and amortization), sigla em inglês para “LAJIDA” (lucro antes dos juros, impostos,
depreciação e amortização), é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, em observância à Instrução CVM nº 527/12, que
consiste no resultado do período ou do exercício ajustado pelos resultados financeiros líquidos, pelas despesas de imposto de renda e
contribuição social sobre o resultado e pelos custos e despesas de depreciação e amortização. A Margem EBITDA corresponde ao EBITDA
dividido pela receita operacional líquida consolidada da Companhia.
O “EBITDA Ajustado” representa uma medição não contábil elaborado pela Companhia que corresponde ao EBITDA somado ao Ajuste a
Valor Presente (AVP). A Margem EBITDA Ajustado é calculada ela divisão entre o EBITDA Ajustado e a Receita Operacional Líquida.
A Dívida Bruta é calculada pela soma de empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante).
A Dívida Líquida é calculada pela diferença do saldo da Dívida Bruta e o saldo de caixa e equivalentes de caixa.
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Nossas Operações
Desenvolvemos, produzimos, comercializamos e distribuímos produtos de nutrição e proteção vegetal de diversas formulações e
níveis agregados de tecnologia a produtores rurais, empresas agrícolas, empresas comerciais e cooperativas localizadas em
todos os 26 Estados brasileiros e no Distrito Federal. Para tanto, desenvolvemos competências adequadas em pesquisa e
desenvolvimento, produção e distribuição de fertilizantes e defensivos biológicos, e distribuição conforme descrito a seguir:
Nossas Competências em P&DI e Regulamentação
A Companhia possui grande experiência em P&DI e criação de valor com times integrados de P&DI, Desenvolvimento de
Mercado e Assuntos Regulatórios, somando 50 profissionais altamente qualificados – pós-doutores, doutores, mestres,
especialistas, graduados e técnicos.
O Centro de P&DI da Companhia possui uma equipe técnica altamente qualificada com 22 colaboradores dedicados à P&DI, que
são criteriosamente alocados em quatro setores distintos, a saber:
Bioprospecção: área dedicada à busca sistemática por organismos, enzimas, compostos, processos e partes provenientes
de seres vivos, que tenham potencial econômico e, eventualmente, levam ao desenvolvimento de um produto
comercialmente viável;
•
Bioprocessos: área responsável pelo desenvolvimento de defensivos biológicos, inoculantes e biofertilizantes a partir dos
organismos identificados na etapa de bioprospecção; assim como pelo desenvolvimento de processos e homologação de
materiais perante os órgãos e entidades competentes;
•
Fertilizantes: área dedicada ao desenvolvimento de adjuvantes – tecnologias que aumentam a eficácia e eficiência de
aplicação –, fertilizantes foliares, fertilizantes organominerais e biofertilizantes; e
•
Agronômico: área responsável pela validação da eficácia e eficiência das novas tecnologias desenvolvidas por meio de
séries de testes realizados em laboratórios e em campo.
Para suportar todas as atividades destes setores, contamos com uma infraestrutura de laboratórios e equipamentos de última geração
localizadas em nossas principais plantas industriais; processos de produção diferenciados que nos conferem mais eficiência e agilidade nas
etapas de desenvolvimento e produção de produtos; bem como acesso a um banco exclusivo de cepas com mais de 2.000 variedades de
fungos e bactérias em fase de caracterização e seleção para desenvolvimento de insumos microbiológicos para agricultura.
•

Em relação à regulamentação das tecnologias desenvolvidas pelo Centro de P&DI, a Companhia possui o setor de Assuntos
Regulatórios, que conta com um time de 5 profissionais experientes e dedicados exclusivamente à elaboração dos dossiês,
condução e acompanhamento dos tramites regulatórios exigidos pelas autoridades competentes.
Na prática, esta integração nos garante maior agilidade, assertividade e qualidade ao longo de todo o rigoroso processo de
licenciamento e registro de novos produtos, e, consequentemente, maior velocidade para oferecer ao mercado novas tecnologias.
Para demonstrar o sucesso de integração e complementariedade entre o Centro de P&DI e o setor de Assuntos Regulatórios, desde
2016, tais áreas e departamentos foram responsáveis pelo desenvolvimento e regulamentação de 72 novos produtos e
recomendações de uso. Hoje, a Companhia possui um intenso pipeline de desenvolvimento de novos produtos a serem lançados
nos próximos 4 anos; 146 novos produtos e novas recomendações de uso estão em fase de desenvolvimento, dos quais 35
encontram-se em fase de registro.
Por fim, em relação as nossas competências de P&DI, é válido destacar as mais de 150 parcerias estratégicas que temos em mais
de 100 Centros de Pesquisas, Universidades, Associações e Consultores especializados que já nos auxiliaram em mais de 260
pesquisas em campo realizadas com diferentes produtos e em diferentes culturas, e continuam prestando valorosas contribuições
na validação de ensaios de laboratório e de campo em diferentes condições edafoclimáticas em todo o território nacional, além de
compartilhar conhecimento e experiências:

Fonte: Companhia

Figure 1 - Nossas Parcerias Estratégicas

Nossas Competências Industriais
Para viabilizar nossas linhas de produção, contamos com uma infraestrutura com 8 plantas localizadas nos Estados de São Paulo
e Minas Gerais com capacidade para produzir conjuntamente mais de 350 milhões de quilos, ou litros ou doses de nossas 6
categorias de produtos (e 1.142 itens).
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Fonte: Companhia

Figure 2 - Nossas Plantas Industriais

Entre nossas unidades industriais, destaca-se a nova planta industrial de produtos biológicos localizada em São Joaquim da
Barra (Estado de São Paulo), inaugurada em setembro de 2020, cuja capacidade instalada de, aproximadamente, 5,0
milhões de quilos ou litros ou doses de produtos ao ano, um aumento de aproximadamente 7 vezes a capacidade instalada
nominal anterior dedicada a produtos biológicos (650.000 quilos ou litros ou doses), e que deve suportar o crescimento de
nossos segmentos de produtos biológicos ao longo dos próximos anos.
Ainda sobre a nova planta industrial, vale destacar que (i) por se tratar de uma unidade já operacional (em estágio
avançado de execução), apresenta um perfil de menor risco em comparação com projetos pré-operacionais que necessitam
de licenças de instalação, e operação além de apresentar um risco inerente de execução de projeto; (ii) se trata da uma
iniciativa cujos custos e investimentos necessários estão 100% cobertos por capital próprio e de terceiros; (iii) a nova
unidade possui capacidade para expansão modular com baixas necessidades de investimento; além de (iv) possuir logística
interna integrada com o centro de distribuição da Companhia.
Desta forma, a combinação de nossa infraestrutura industrial com a nossa expertise operacional, adquirida ao longo das
últimas 5 décadas, nos posiciona entre os principais desenvolvedores e fabricantes de produtos biológicos no Brasil, bem
como entre os maiores produtores de fertilizantes especiais no país, em termos de faturamento.
Para fomentar nossos processos industriais, construímos ao longo de nossa história uma base sólida e diversificada de fornecedores
com mais de 300 diferentes parceiros nacionais e estrangeiros, os quais nos permitem assegurar acesso a diversos insumos.
Como referência, em 31 de dezembro de 2020, nossos 5 maiores fornecedores correspondiam a aproximadamente 25,9%
de nossos custos de compra de matéria prima, ficando os demais 300 fornecedores responsáveis por aproximadamente
74,1% deste custo.
Nossas Competências Comerciais
Quanto ao último elo de nossa cadeia de valor, a distribuição, nos destacamos de nossos competidores por contar com uma
estrutura comercial robusta aliada a uma estratégia de distribuição multicanal que entendemos nos permite acessar todos os
potenciais consumidores finais de nossos produtos, incluindo produtores, empresas comerciais e cooperativas dos mais
diversos tamanhos, culturas e regiões, conforme evidenciado abaixo:
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Figura 1 – Estratégia Comercial Multicanal do Grupo Vittia

Para suportar nossa estratégia comercial, contamos com um time de 198 profissionais com capacitação técnica responsáveis
por acompanhar nossos cliente e potenciais cliente em campo ao longo de todo ciclo de plantio.
É com esta filosofia de proximidade com nossos clientes, que construímos ao longo de quase 5 décadas de história
relacionamentos sólidos que nos permitem conhecer e compreender a fundo as necessidades de nossos clientes, e assim
lhes oferecer as melhores soluções e produtos.
Considerando nossa força comercial frente a dimensão territorial do Brasil, estruturamos centros de distribuição estrategicamente
posicionados próximos às regiões produtoras mais relevantes para o agronegócio brasileiro. Além de servir como um elo de nossa
cadeia logística, nossos centros de distribuição desempenham um papel relevante em nossa estratégia de ter pontos físicos de
apoio ao cliente, e forma de consolidar cada vez mais a presença de nossa marca em nossas áreas de influência.
Para tornar nossas operações comerciais mais eficientes, implementamos ao longo dos últimos anos um sistema de gestão de
relacionamento com cliente (VIT CRM) que nos permite captar, organizar e armazenar informações de nossos clientes;
gerenciar nossas visitas a campo; otimizar nossa comunicação; o que se traduz em aumento de produtividade e eficiência para
nossos profissionais.
A título ilustrativo, abaixo indicamos os registros de visitas de nossos profissionais a clientes entre julho de 2019 a
outubro de 2020:

Como parte de nossa estratégia de marketing e branding, estabelecemos ao longo dos últimos anos a presença do Grupo
Vittia nas principais feiras e eventos agrícolas no país, assim como em redes sociais, e veículos responsáveis por publicações
do setor. Desta forma conseguimos nos aproximar ainda mais de nossos clientes, e garantir acesso a conteúdo informativos
de qualidade e úteis para instrução de nossos clientes e clientes potenciais.
Outro ponto estratégico para a disseminação e vendas das nossas tecnologias são nossos esforços de campo junto aos
nossos clientes. Esses esforços são formados por ensaios agronômicos e também palestras educacionais junto a clientes. Os
ensaios de campos são trabalhos que desenvolvemos junto aos clientes como forma de validar as tecnologias, colocamos o
tratamento recomendado com nossos produtos lado a lado com o tratamento padrão da fazenda ou o tratamento
recomendado pelos nossos concorrentes. A Companhia possui 402 ensaios demonstrativos de campo aprovados para a safra
2020/2021 com seus clientes.
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Nosso Portfólio de Produtos

Por possuirmos um portfólio amplo de soluções complementares de nutrição e proteção vegetal que podem ser
administradas individual ou conjuntamente no plantio para maior eficácia, nos posicionamos como uma plataforma one-stopshop para nossos clientes, o que nos coloca em posição privilegiada para capturar novas oportunidades de negócio.
O portfólio de produtos que desenvolvemos pode ser dividido nas seguintes categorias:
•

Fertilizantes Foliares: tratam-se de produtos à base de substâncias minerais que fornecem nutrientes às plantas por
meio de aplicações em suas folhas ou sementes, além de adjuvantes, produtos utilizados para maximizar a eficiência de
aplicação de outros insumos agrícolas. Também estão considerados nessa categoria os bioestimulantes que contém
princípio ativo de origem biológica (aminoácidos, extratos de algas e substâncias húmicas), isento de substâncias
agrotóxicas, capaz de atuar, direta ou indiretamente, sobre o todo ou parte das plantas cultivadas, elevando a sua
produtividade. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a categoria de fertilizantes foliares
correspondeu a 44,2% da receita bruta da Companhia. Entre os principais produtos que oferecemos, destacam-se:
Fertilis®, Nodulus®, Radix®, Active®, Bioamino®, NHT® e Irrigamax®.

•

Micro de Solo (Fertilizantes de solo a base de micronutrientes): tratam-se de produtos que possuem alta solubilidade
em água e são aplicados diretamente ao solo para fornecer micronutrientes às plantas, podendo ser granulados ou farelados.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a categoria de fertilizantes de solo correspondeu a 21,6% da
receita bruta da Companhia. Entre os produtos que oferecemos, destaca-se o GranBoro granulado e farelado e a Granorte,
empresa do grupo que se destaca na fabricação de micronutrientes farelados.

•

Defensivos Biológicos: tratam-se de produtos desenvolvidos a partir de micro-organismos – em geral fungos, bactérias
e vírus, e macro-organismos – em geral parasitóides e predadores – utilizados na agricultura para o controle de pragas e
doenças nocivas ao desenvolvimento da planta. Sem contar com produtos químicos em sua composição, os defensivos
biológicos partem do princípio de utilizar de forma equilibrada e sustentável “a natureza contra a natureza”. Com um forte
apelo de sustentabilidade, os produtos biológicos têm impactos ambientais mínimos se comparados a produtos sintéticos
com funções similares. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a categoria de defensivos biológicos
correspondeu a 10% da receita bruta da Companhia. Entre os produtos que oferecemos, destacam-se o BioImune®,
Biobaci®, No-Nema®, Tricho-Turbo®, Bovéria-Turbo® e Meta-Turbo®.

•

Inoculantes (Fertilizantes Biológicos): tratam-se de produtos desenvolvidos a base de microrganismos com ação
no processo de nutrição de planta. O principal produto do mercado é uma bactéria selecionada do gênero
Bradyhrizobium que, quando associados às raízes das plantas, conseguem converter o N2 (molécula de nitrogênio) da
atmosfera em compostos nitrogenados, reduzindo assim a necessidade de fertilizantes nitrogenados industriais. No
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a categoria de produtos biológicos correspondeu a 7% da
receita bruta da Companhia. Entre os produtos que oferecemos, destacam-se o Biomax, líder de mercado na categoria
pelo 4° ano consecutivo.

•

Condicionadores de Solo e Organominerais: tratam-se de produtos utilizados para melhorar as propriedades físicas,
físico-químicas e biológicas do solo, com o objetivo de aumentar a eficiência da absorção de nutrientes pelas plantas. Em
relação aos produtos organominerais propriamente ditos, vale destacar que se tratam de produtos de natureza
fundamentalmente orgânica – obtida por processos físicos, químicos, físico-químicos, natural ou controlado – a partir de
matérias primas de origem vegetal ou animal às quais são adicionadas fontes de nutrientes minerais visando à melhoria de
características químicas, físicas e biológicas do solo além do fornecimento de nutriente para as plantas. No exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, a categoria de condicionadores de solo e organominerais correspondeu a 7,9% da
receita bruta da Companhia. Entre os produtos que oferecemos, destaca-se o Fertium® e VitFértil®.

•

Produtos Industriais e Outros: tratam-se de produtos que se subdividem em sais para nutrição animal, produtos
distribuídos de terceiros, e subprodutos desenvolvidos em outros processos industriais nossos, os quais são vendidos para
indústria de fertilizantes e também para outras indústrias, como, por exemplo, a indústria de nutrição animal. No exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a categoria de produtos industriais correspondeu a 9% da receita bruta da
Companhia. Entre os produtos que oferecemos, destaca-se o sulfato de manganês e sulfato de magnésio.
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Nossas Vantagens Competitivas

Principal Produtor de Defensivos Biológicos e Fertilizantes Especiais em um Mercado Enorme e de Rápido
Crescimento
Com mais de 175 milhões de hectares de área plantada1 (dos quais aproximadamente 652 milhões são destinados ao plantio de
grãos), e uma produção agrícola que supera R$450 bilhões3, o Brasil é um dos maiores mercado agrícola do mundo. Em termos de
demanda por insumos, o mercado doméstico apresenta uma demanda relevante que acreditamos é compatível com a magnitude
de sua produção.
A penetração de defensivos biológicos como os que produzimos ainda é baixa no Brasil e no mundo. A título de referência,
conforme pesquisa da Kleffmann, em 2019, o mercado de defensivos químicos utilizados na agricultura brasileira foi
estimado em aproximadamente R$42,0 bilhões, tendo crescido 6,8% nos últimos 2 anos. Já o mercado de defensivos
biológicos foi estimado na safra 2019/20 em R$ 930 milhões, tendo apresentado um crescimento de 46% em relação à safra
2018/19, segundo dados da consultoria Spark.
Oferecendo menor toxicidade e menor risco de contaminação ambiental e humana, os produtos biológicos possuem eficácia
comprovada e custos competitivos se comparados aos produtos químicos tradicionais. Frente a tais vantagens, esperamos
um aumento significativo da demanda por tais produtos ao longo dos próximos anos.
Adicionalmente, considerando tendências estruturais do mercado agrícola mundial - como, por exemplo, a maior
complexidade e custo para desenvolvimento de novas moléculas químicas; o aumento da população de pragas resistentes à
defensivos químicos; o apelo da sociedade pela redução do uso de produtos químicos; o aumento populacional global; e a
limitação da expansão agrícola / escassez de novas áreas de plantio, é esperado que produtores busquem novas alternativas
para elevar a produtividade de suas terras de forma sustentável.
O mercado de fertilizantes especiais (foliares e biológicos) é estimado em aproximadamente RS$8,1 bilhões, segundo dados
publicados pela Abisolo. A taxa de crescimento anual médio do mercado de fertilizantes foliares e fertilizantes biológicos
brasileiro foi de 11,8% entre os períodos de 2014 e 2019.

Dessa forma, por contarmos atualmente com um dos maiores portfólios de defensivos biológicos e de fertilizantes especiais,
incluindo fertilizantes biológicos, autorizados para ampla aplicação nas mais diversas culturas agrícolas no Brasil, e um pipeline
robusto de novos produtos (em diferentes etapas de desenvolvimento), estamos posicionados para atender a demanda crescente
desses mercados. Adicionalmente, somos a única plataforma one-stop-shop para nossos clientes, o que nos coloca em uma posição
estratégica para capturar novas oportunidades de negócio. Tão importante quanto, temos a capacitação técnica para continuar
inovando e buscando desenvolver novos produtos, o que resulta em diferentes etapas de desenvolvimento.

Estratégia Comercial Multicanal, Venda Técnica e Abrangência Nacional
O acesso a mercado é um pilar estratégico para nossa Companhia. Diferente de outros produtores de insumos que
dependem exclusivamente da distribuição de terceiros para alcançar os produtores agrícolas, nossa Companhia optou por
construir uma plataforma comercial robusta com múltiplos canais de vendas – vendas diretas, terceiros distribuidores e
cooperativas – visando a ampliação de nossa cobertura geográfica, capilaridade de distribuição e acesso a produtores
agrícolas de diferentes perfis e culturas.

1
Ministério da Agricultura do Brasil, 2020. “Projeções do Agronegócio – Brasil 2019/20 a 2029/30”. Disponível em
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/ao-completar-160-anos-ministerio-da-agricultura-prevecrescimento-de-27-na-producao-de-graos-do-pais-na-proxima-decada/ProjecoesdoAgronegocio2019_20202029_2030.pdf
2
Ministério da Agricultura do Brasil, 2020. https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/politica-agricola/todaspublicacoes-de-politica-agricola/agropecuaria-brasileira-em-numeros/agropecuaria-brasileira-em-numeros-abril-de-2020
3

Idem.
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Além da utilização de múltiplos canais de venda, é importante ressaltar outro fator de sucesso para nossa estratégia
comercial: nosso time especializado de vendas e suporte com 198 profissionais altamente qualificados que acompanham os
agricultores em campo, entendem suas necessidades e oferecem as soluções de nosso portfólio de produtos mais
adequadas a cada cliente, além de suporte técnico contínuo.
A presença destes profissionais em campo fortalece nosso relacionamento com clientes, aumenta a credibilidade de nossas
marcas e produtos, amplia o potencial de cross-sell e upsell entre nossos produtos, bem como o custo de troca de nossos
clientes, constituindo, desta forma, uma barreira relevante à competição de novos entrantes ou incumbentes.

Portfólio Completo de Produtos Altamente Complementares e com Baixo Impacto Ambiental
Acreditamos que nenhum dos nossos concorrentes oferece um portfólio tão diversificado e complementar de produtos quanto o
que oferecemos aos nossos clientes. Ao longo de nossa história, desenvolvemos novos produtos e adquirimos competências em
pesquisa e desenvolvimento para estruturar um portfólio de soluções eficazes e sustentáveis de nutrição e proteção vegetal. De
um portfólio originalmente concentrado em fertilizantes biológicos (ou inoculantes), evoluímos para oferecer outras gamas de
produtos como fertilizantes foliares, condicionadores de solo e organominerais, defensivos biológicos, entre outros.
Com mais de 1.142 produtos altamente complementares, acreditamos que nosso portfólio atual oferece soluções para todas as fases do
ciclo de plantio, o que nos abre múltiplas portas para conquistar novos clientes, além de aumentar o potencial de monetização e custos
a medida em que vendemos mais produtos e nos tornamos fornecedores de preferência para nossa base existente de clientes.
Adicionalmente, a nossa estratégia de portfólio é pautada pela constante preocupação socioambiental sustentável. A
industrialização e comercialização de nossas soluções causam um impacto positivo no meio ambiente e na sociedade na medida
em que o uso de inoculantes contribui diretamente para a redução da emissão de gases de efeito estufa, pois essa tecnologia
substitui a utilização de fertilizantes nitrogenados da cadeia petroquímica que liberam óxido nitroso (N2O), gás de efeito estufa
que, além de permanecer por mais tempo na atmosfera, tem um potencial danoso ao meio ambiente, contribuindo para o
aquecimento global, 310 vezes maior que o CO2. Já os defensivos biológicos podem substituir os defensivos químicos de alta
toxidade, cujo uso vem sendo amplamente questionado por diversos segmentos da sociedade em função de possíveis danos ao
meio ambiente e à saúde humana, incluindo tanto a saúde dos consumidores quanto a segurança dos aplicadores em campo.
Já o portfólio de organomineral e micro de solo ainda se baseiam no tratamento eficiente de resíduos produzidos por outras
indústrias, mediante a transformação de tais resíduos em condicionadores organominerais de alta qualidade (ricos em minerais
e nutrientes). A Vitória, nossa controlada recentemente adquirida, utiliza em seu modelo de negócios o conceito de economia
circular, uma vez que recolhe resíduos orgânicos de produtores de gado leiteiro e utiliza como matéria-prima para os
fertilizantes organominerais que serão utilizados por esses mesmos produtores em um modelo de troca. Dessa forma,
acreditamos que nossa constante preocupação com o meio ambiente e notório histórico de atuação neste sentido nos coloca em
posição de destaque perante nossos competidores, na medida em que cada vez mais clientes buscam (e até exigem) soluções
ambientalmente mais limpas em seus processos de produção.
Como evidência da nossa preocupação com a adoção de práticas cada vez mais sustentáveis e menos poluidoras e nocivas ao
meio ambiente em geral e ao consumidor final, a Companhia colocou a sustentabilidade como um dos seus pilares estratégicos.
E desde 2016, emite relatórios de sustentabilidade em caráter anual, os quais buscam sempre apresentar as medidas
ambientais e de sustentabilidade que são por nós adotadas. A nossa busca pelo aprimoramento das práticas de governança e
de sustentabilidade ambiental é constante e, hoje, temos equipe e processos dedicados ao tema implantados na Companhia.

Em 2020, a Companhia conquistou o Selo Mais Integridade, homologado pelo MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento) e que certifica empresas que desenvolvem práticas de integridade, ética, sustentabilidade e
responsabilidade. A Companhia está entre as cinco empresas dos segmentos que atua a receber o selo, e evidencia mais
uma vez o alinhamento de seu crescimento com a sustentabilidade e integridade.

Forte Competência em Pesquisa e Desenvolvimento e Expertise Regulatório
Encaramos nossa capacidade de desenvolver e aplicar tecnologia em nossos processos produtivos e de desenvolvimento de novos
produtos como um de nossos pilares estratégicos. Com um time de 49 profissionais altamente qualificados e dedicados à pesquisa,
desenvolvimento e inovação de novos produtos e tecnologias; um banco com mais de 2.000 variedades de fungos e bactérias e
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cepas de micro-organismos de acesso exclusivo do Grupo Vittia; parcerias estratégicas com mais de 150 parceiros entre instituições
públicas de pesquisa, universidades e institutos; acreditamos ter competências sólidas em P&DI de produtos e novas tecnologias
que nos diferenciam de nossos competidores.
Para demonstrar o sucesso de integração e complementariedade entre o Centro de P&DI e o setor de Assuntos Regulatórios,
nos últimos 4 anos, tais áreas e departamentos foram responsáveis pelo desenvolvimento e regulamentação de 72 novos
produtos e recomendações de uso. Hoje, a Companhia possui um intenso pipeline de desenvolvimento de novos produtos a
serem lançados nos próximos 4 anos; 146 novos produtos e novas recomendações de uso estão em fase de
desenvolvimento, dos quais 35 encontram-se em fase de registro.
Soma-se a tudo isto nosso time de profissionais dedicados a assuntos regulatórios, que possuem expertise e conhecimento
regulatório para nos guiar de forma mais eficiente por todo o tramite burocrático e técnico necessário para o registro e
lançamento de novos produtos biológicos. Acreditamos que esta competência, aliada à nossa capacidade em desenvolver
novos produtos e tecnologias, nos permite estar à frente de nossos concorrentes e oferecer ao mercado novas soluções no
menor espaço de tempo possível.

Capacidade Industrial com Escala para Atender a Demanda Crescente por Produtos Biológicos
Acreditamos ter a maior escala industrial para produção de produtos biológicos a base de micro-organismos no Brasil. Com
uma nova fábrica recém inaugurada com capacidade instalada para produzir 5,0 milhões de litros ou quilogramas de
produtos biológicos por ano – um aumento de sete vezes de nossa capacidade instalada em 31 de dezembro de 2019 –
estamos devidamente equipados para ampliar nossa escala e aumentar nossa participação no mercado doméstico.
Considerando que um número significativo do mercado de defensivos biológicos e fertilizantes especiais é composto por
empresas de pequeno e médio porte com escala local ou regional, os quais por questões inclusive mercadológicas e técnicas
não conseguem produzir produtos biológicos em grande escala, acreditamos que, com a operação e aumento da taxa de
utilização da nova fábrica, nossa Companhia está pronta para consolidar sua participação nestes segmentos do mercado
brasileiro à frente de nossos concorrentes.

Comprovado Histórico de Aquisições e Integração de Negócios
Acreditamos ter criado uma comprovada plataforma de consolidação e integração de negócios que está bem posicionada
para consolidação. Isto decorre do nosso histórico bem sucedido de aquisições estratégicas que nos agregam em termos de
acesso a novos mercados, ampliação de portfólio de produtos, novas competências de P&D e sinergias operacionais. Nos
últimos 5 (cinco) anos, realizamos 4 (quatro) aquisições estratégicas: Samaritá (2014), que nos permitiu expandir nossos
mercados de atuação e diversificar ainda mais nossa base de clientes com produtores de outras culturas como a cítrica;
Biovalens (2017) que marcou o início de nossas operações com defensivos biológicos; Vitória Agro (2020) que produz
fertilizantes organominerais a base de resíduos orgânicos; e, mais recentemente, a JB Biotecnologia (2020) que produz
defensivos biológico a base de macrobiológicos (predadores e parasitoides).
Uma vez adquiridas, exploramos todas as alternativas para extrair valor durante o processo de integração. Apenas a título
ilustrativo podemos citar: (i) a alavancagem de vendas dos produtos da empresa adquirida por meio de nossa plataforma
comercial de escala nacional; (ii) a oferta de produtos do Grupo Vittia para a base de clientes das companhias adquiridas;
(iii) iniciativas para otimização de processos e racionalização de custos; (iv) sinergias extraídas da integração de processos
industriais; (v) otimização de capital de giro; e (vi) aquisição e retenção de talentos e capital humano altamente qualificado
com competências complementares às nossas operações.
Como forma de ilustrar nossa competência e capacidade de extrair valor das aquisições realizadas, vale mencionar (i) o caso
da Samaritá que, registrou uma receita líquida de aproximadamente R$25,1 milhões de reais, e margem EBITDA de
aproximadamente -14,6% nos últimos doze meses anteriores à aquisição (2014), passando para uma receita líquida de
aproximadamente R$38,2 milhões de reais, e margem EBITDA de aproximadamente 23,6% em 2015; e (ii) o caso da
Biovalens, que registrou uma receita líquida de aproximadamente R$500 mil nos últimos doze meses anteriores à sua
aquisição, e, com apoio da plataforma de vendas da Vittia e acesso a mercado, registrou R$48,2 milhões, R$33,5 milhões e
R$16,4 milhões de reais de receita líquida nos anos fiscais de 2020, 2019 e 2018, respectivamente.

Time Experiente de Executivos Suportado por Acionistas Comprometidos com o Desenvolvimento da Companhia
Acreditamos que a vasta experiência e o profundo conhecimento de nossos administradores constituem vantagens
competitivas decisivas em nosso mercado de atuação. Nossa administração é composta atualmente por uma equipe
comprometida, experiente e com competências altamente complementares. Em nosso alto escalão temos um quadro que
agrega profissionais com níveis de senioridade e conhecimento de mercado inigualável – a exemplo de nosso Presidente, Sr.
Wilson Romanini que possui mais de 28 anos dedicados às operações de nossa Companhia – e profissionais mais jovens e
experientes que agregam outras competências vitais para a Companhia como o Sr. Henrique Ferro, nosso diretor de P&DI,
engenheiro agrônomo, mestre e doutor em Agronomia na área de Controle Biológico pela Universidade Federal de Lavras e
doutorado sanduíche pela University of Delaware e mais de 14 anos dedicados à pesquisa e desenvolvimento de microorganismos como defensivos biológicos.
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Suportando nosso quadro de executivos, temos acionistas alinhados com o sucesso e perenidade de nossos negócios. Nosso
quadro acionário inclusive conta com participações relevantes de alguns de nossos executivos, tornando o alinhamento entre
gestão e acionistas ainda mais claro. Em adição aos executivos, destacamos também a relevância da BRZ Investimentos, por
meio de seu fundo Brasil Sustentabilidade FIP, que, desde seu ingresso na Companhia em 2014, tem contribuído ativamente
para a melhoria de nossos controles internos, a implementação de estratégias de negócio, a adoção das melhores práticas
de governança corporativa, o avanço de nossas estratégias de sustentabilidade socioambientais, que nos colocaram em uma
posição diferenciada para o crescimento sustentável de longo prazo.
Nossas Estratégias de Crescimento
O mercado de insumos agrícolas no Brasil apresenta potencial de crescimento significativo e promissor. Acreditamos estar
bem posicionados para acompanhar com sucesso este crescimento, principalmente em virtude de nossa sólida plataforma
comercial multicanal, nossas marcas fortes e reconhecidas no mercado, e nosso portfólio amplo de soluções de nutrição e
proteção vegetal. Alavancada nestes pilares, nossa estratégia de crescimento tem como principais componentes:

Expansão geográfica e aumento de penetração em culturas agrícolas pouco exploradas
Historicamente, nossa presença esteve mais concentrada nas regiões do cerrado brasileiro e oeste paulista. Suportados por
um portfólio amplo de produtos, e força comercial, conseguimos cultivar e desenvolver relacionamento sólidos com
produtores, cooperativas e distribuidores. Nossa perspectiva é replicar esta estratégia para expandir ainda mais nossa
cobertura geográfica e aumentar nossa penetração em mercados e segmentos ainda pouco explorados.
Considerando que cada região brasileira (e cultura agrícola) possui características e dinâmicas próprias de plantio e mercado,
acreditamos que nossa plataforma multicanal aliada ao nosso atendimento especializado e portfólio amplo de produtos
proporcionam múltiplas oportunidades para construir e desenvolver novos relacionamentos com produtores, cooperativas e
distribuidores locais que até então demandavam pouco de nossos produtos, como as regiões Sul e Nordeste do Brasil.

Impulsionar o crescimento orgânico por meio do cross-selling entre produtos de nosso amplo portfolio
Pretendemos explorar mais intensamente as oportunidades de cross-selling e up-selling na base atual de mais de 1945 clientes.
Atualmente possuímos o programa Vit Integra que oferece a nossos clientes uma orientação completa sobre o manejo integrado de
mais de 200 produtos, tal que cada uma de nossas tecnologias do Grupo Vittia possa produzir o melhor efeito sobre as demais.
Do ponto de vista do cliente, o manejo integrado das nossas tecnologias permite respostas agronômicas e níveis de produtividade mais
consistentes; além de simplificar operações de aquisição de insumos concentrando-as no Grupo Vittia como fornecedor de preferência.
Atualmente, 27% de nossos clientes adquirem apenas 1 produto Vittia; 16% adquirem 2 produtos; e 57% adquirem 3 ou mais de
nossos produtos. Desta forma, acreditamos que ainda temos oportunidades significativas para explorar ainda mais o potencial dentro de
nossa base existente de clientes, e assim impulsionar o crescimento orgânico da Companhia de forma sustentável e mais eficiente.

Lançamento de novos produtos
Possuímos a capacitação de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, e temos um amplo portfólio que deverá chegar
ao mercado ao longo dos próximos meses e anos. Temos várias frentes de desenvolvimento, nas quais se destacam os
produtos da categoria defensivos biológicos.

Crescimento por meio de aquisições seletivas
Acreditamos estar bem posicionados para atuar como uma plataforma de consolidação do setor e continuar a capitalizar com o
mercado fragmentado de fabricantes de insumos agrícolas. As aquisições nos permitem expandir rapidamente nossa presença em
novos e já existentes mercados geográficos e segmentos, aumentando nosso processo de verticalização, nossa carteira de clientes,
além de nosso portfólio de produtos e competências industriais e tecnológicas. Mantemos atualizada uma lista com potenciais alvos
estratégicos, bem como um canal de comunicação ativo com acionistas destas empresas para acompanhar as respectivas
performances e momento de mercado. Assim esperamos selecionar de forma prudente os melhores ativos disponíveis no mercado
para integrar nosso esforço de crescimento inorgânico.
Em relação à nossa estratégia de aquisição, vale apontar que nosso foco atualmente está voltado para (i) oportunidades para
acessar novos mercados e segmentos, ou consolidar nossa presença em segmentos em que já atuamos, como, por exemplo,
fertilizantes especiais, organominerais, entre outros; (ii) aquisição de novas competências em pesquisa e desenvolvimento de novos
produtos e tecnologias; (iii) aquisição de novos produtos complementares ao nosso portfólio; e (iv) oportunidades de extrair
sinergias operacionais durante a integração das companhias adquiridas.
Eventos Recentes
Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 3 de março de 2021, foi aprovada, entre outras
matérias, o Plano de Incentivo. Para mais informações, ver item 13.4 do Formulário de Referência, na página 287 deste Prospecto.
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Organograma Societário

Acordo de Acionistas
Na data deste Prospecto, a Companhia possui arquivado em sua sede social o Acordo de Acionistas celebrado, em 10 de
junho de 2014, entre W F R, F G R, Brasil Sustentabilidade FIP, Henrique e Edgar, conforme aditado. Para mais informações,
ver item 15.5 do Formulário de Referência, na página 287 deste Prospecto.
Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia

O sucesso no desenvolvimento, comercialização e marketing de novos produtos e tecnologias é essencial para
o crescimento da Companhia.
As atividades da Companhia dependem de forma relevante da pesquisa e do desenvolvimento de tecnologias avançadas a serem
empregadas na produção de fertilizantes especiais e defensivos biológicos. Como parte de seu processo de pesquisa e desenvolvimento
de novos produtos, necessitamos de uma equipe altamente qualificada e experiente, laboratórios equipados para suportar os testes de
pesquisa básica e desenvolvimento de processos industriais eficientes, investir em parcerias com instituições de pesquisa e experimento,
contratação de serviço de terceiros para apoio nos testes de eficácia e toxicológicos, equipamento para armazenagem do banco de
microrganismos da Companhia, apoio da equipe agronômica para realização de testes de campo junto a produtores, arcar com os
custos do processo regulatório e o processo de lançamento e treinamento da equipe de venda sobre a forma correta de utilização do
produto. Usualmente, um defensivo biológico leva, em média, 5 anos até que esteja apto a ser comercializado ao consumidor final. Os
fertilizantes especiais podem ser desenvolvidos e regulamentados em um prazo menos de cerca de 2 anos.
Historicamente, a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e tecnologias enfrenta diversos obstáculos, como obtenção de
recursos suficientes, dificuldades técnicas, barreiras regulatórias, competição e falta de demanda. Além disso, o processo de criação
de novos produtos e tecnologias é demorado e somente um pequeno percentual de seus projetos de pesquisa conseguem chegar
até a etapa final de comercialização. No setor em que atuamos, o sucesso de vendas de um produto está diretamente relacionado
ao pioneirismo, ou seja, ao fato de ser o primeiro player a disponibilizar determinada tecnologia ao mercado.
Adicionalmente, o lançamento de novos produtos e tecnologias no mercado apresenta diversos desafios de marketing, bem
como riscos associados à aceitação do público consumidor, uma vez que as análises e premissas da Companhia sobre um
determinado produto podem, ao longo do processo de desenvolvimento, não se concretizar. Como consequência, a
comercialização de novos produtos e tecnologia e a implementação de estratégias de comercialização e distribuição podem
se mostrar ineficazes ou inadequadas. Ainda, se os concorrentes da Companhia conseguirem desenvolver e executar
esforços de marketing mais eficientes que os da Companhia, as suas vendas poderão ser negativamente afetadas.
Em outras palavras, o sucesso da Companhia depende de sua habilidade de (i) criar, desenvolver e comercializar novos produtos e
tecnologias que sejam atrativos para os agricultores, que são os consumidores finais da Companhia, (ii) controlar as despesas de
produção e marketing sem afetar as vendas da Companhia, (iii) prever e responder efetivamente aos produtos, preços e marketing
desenvolvidos pelos seus concorrentes, (iv) desenvolver programas de marketing que atendam às necessidades e desejos dos
agricultores e (v) manter um sistema eficiente de comercialização e distribuição. Caso a Companhia não seja capaz de desenvolver
de forma eficiente quaisquer umas dessas habilidades ou de financiar qualquer uma de suas atividades, incluindo pesquisa e
desenvolvimento, os resultados da Companhia poderão ser negativamente afetados.

Mudanças na tecnologia de produção agrícola poderão exigir investimentos consideráveis para atualizar o
portfólio e as unidades produtoras da Companhia ou poderão, de outra forma, prejudicar a capacidade da
Companhia de concorrer no mercado de fertilizantes especiais e defensivos biológicos. Se a Companhia deixar
de acompanhar os avanços tecnológicos no setor agrícola, sua competitividade poderá ser afetada.
Podem ocorrer no futuro avanços tecnológicos e mudanças na forma da produção agrícola. As soluções da Companhia fazem
parte de um conjunto de insumos e processos utilizados pelos produtores para a produção agrícola. Nesse sentido, outras
tecnologias como sementes, rotação de culturas, tecnologias de plantio e aplicação de produtos, entre outras, estão interligadas
e fazem parte de uma solução tecnológica mais ampla em termos de produção agrícola. Essas tecnologias estão em constante
evolução e qualquer alteração nessa equação pode tornar a atual tecnologia da Companhia menos eficiente ou obsoleta. Uma
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vez que as tecnologias em termos de insumos agrícolas e métodos produtivas agrícolas encontra-se em constante evolução,
eventual incapacidade de acompanharmos melhorias tecnológicas, afetaria a competitividade da Companhia no mercado.
Se a Companhia não for capaz de acompanhar as mudanças tecnológicas e isto acarretar perda de mercados e dificuldades
na operação de suas unidades produtoras de fertilizantes e defensivos biológicos, os resultados operacionais da Companhia
poderão ser adversamente afetados.
Adicionalmente, avanços tecnológicos no desenvolvimento de novos produtos para o setor agrícola podem implicar em riscos
adicionais se a Companhia não for capaz de antecipar as demandas relacionadas, incluindo períodos mais longos e custosos
de pesquisa e desenvolvimento ou exigências regulatórias mais restritivas. A Companhia não pode garantir que todos os
produtos que está atualmente desenvolvendo ou que desenvolverá no futuro obterão as aprovações e autorizações
necessárias para serem comercializados, o que pode ocorrer, caso a Companhia não seja capaz de cumprir com os requisitos
técnicos exigidos pela regulamentação aplicável ou de alocar de forma satisfatória os recursos necessários para a criação de
novos produtos, ou que os produtos sob desenvolvimento encontrarão demanda no mercado, o que poderá afetar
adversamente os resultados da Companhia.

A Companhia atua em um setor competitivo e um aumento da concorrência poderá reduzir a sua rentabilidade.
Os setores de fertilizantes especiais e defensivos biológicos em que a Companhia atua é competitivo, sendo que os principais
fatores de diferenciação entre os concorrentes são eficiência agronômica dos produtos, facilidade de manuseio e aplicação,
preço e serviços de suporte oferecidos. Nos seus setores de atuação a Companhia compete com empresas de pequeno e
médio porte brasileiras, assim como multinacionais de médio e grande porte. Os concorrentes da Companhia podem contar
com melhores recursos financeiros, de marketing e de pesquisa e desenvolvimento, bem como podem estar mais bem
preparados para enfrentar situações econômicas e de mercados adversas. Além disso, alguns dos concorrentes da
Companhia atuam em diversas áreas e em diversos países dessa forma dependendo menos de ganhos com a venda insumos
agrícolas no Brasil, alguns podem ter custos reduzidos por terem acesso a determinadas matérias-primas e maior integração
na cadeia de produção de fertilizantes especiais e defensivos biológicos, colocando a Companhia em uma posição de
desvantagem competitiva.
O sucesso dos concorrentes da Companhia pode tornar os seus produtos menos competitivos no mercado, resultando em
vendas abaixo das suas expectativas e resultados passados. Devido a competição no negócio de fertilizantes especiais e
defensivos biológicos, a Companhia pode não conseguir repassar total ou parcialmente futuros aumentos nos preços das
matérias-primas aos seus clientes e, consequentemente, a rentabilidade e/ou vendas da Companhia podem sofrer redução.
Além disso, os defensivos biológicos da Companhia estão sujeitos à intensa concorrência de determinados produtores rurais
que desenvolvem, utilizam e tentam comercializar seus próprios defensivos biológicos informalmente.

A Companhia pode não ser capaz de executar integralmente a sua estratégia de crescimento, o que poderá
afetar adversamente seus negócios, situação financeira e resultados operacionais.
O desenvolvimento das atividades da Companhia e a sua capacidade de executar sua estratégia de negócios, que engloba a expansão
de seus segmentos negócios atuais; a expansão geográfica para novas regiões; adoção de iniciativas para aumentar a penetração da
Companhia em mercados em que tem atuação; a aquisição de novos clientes; o aumento de cross-sell dentro da base existente de
clientes da Companhia; bem como o crescimento inorgânico por meio de aquisições de ativos e negócios estratégicos, demandam
recursos significativos para financiar seus investimentos e despesas operacionais.
Em relação à estratégia de crescimento inorgânico, nos últimos anos, a Companhia concluiu aquisições de ativos estratégicos e
realizou investimentos no âmbito de seu plano de negócios, os quais envolvem riscos e incertezas, tais como integração de
colaboradores, coordenação geográfica, retenção de pessoas chave e aderência à cultura e aos valores da Companhia. Esses
fatores podem desvirtuar o foco da administração da Companhia e causar a perda de colaboradores chave. Além disso, ao
adquirir ativos estratégicos ou realizar o desenvolvimento de novos produtos, a Companhia pode incorrer em dívidas adicionais
para financiar tais investimentos. O sucesso das aquisições ou investimentos é influenciado pela capacidade da Companhia de
estabelecer premissas precisas relativas à avaliação, operações, potencial de crescimento, integração e outros fatores
relacionados aos respectivos negócios. A Companhia não pode garantir que as suas aquisições ou investimentos produzirão os
resultados que espera no momento em que celebrar ou concluir uma determinada transação. Essas aquisições estratégicas e
investimentos podem ainda resultar em contingências adicionais não identificadas previamente pela Companhia.
Ainda, a Companhia não pode assegurar que conseguirá obter os recursos de capital necessários ou obtê-los em condições
satisfatórias em decorrência de, entre outros fatores, aumento das taxas de juros praticados no mercado, redução de sua
liquidez e do acesso a mercados financeiros. Adicionalmente, os instrumentos contratuais de futuros financiamentos a serem
negociados pela Companhia e por suas controladas poderão conter cláusulas restritivas de endividamento, o que poderá
restringir a sua capacidade de contratar novas linhas de crédito e financiamentos.
Caso a Companhia não seja capaz de implementar o seu plano de negócios, o que inclui a integração de forma satisfatória
das aquisições realizadas (incluindo da Vitoria Fertilizantes S.A. adquirida em setembro de 2020) e aquelas que poderão ser
concluídas futuramente, bem como o desenvolvimento de novos produtos, a Companhia poderá ter seus resultados
negativamente impactados. A Companhia está sujeita aos efeitos ocasionados pela relação entre oferta e demanda do setor
agrícola, assim como a sua inerente sazonalidade
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A Companhia está sujeita aos efeitos ocasionados pela relação entre oferta e demanda do setor agrícola,
assim como a sua inerente sazonalidade
As atividades dos clientes da Companhia são sazonais, baseadas nos ciclos de plantio, crescimento e colheita. A decisão dos
clientes da Companhia é afetada pelas condições econômicas, de mercado e climáticas, que não podem ser antecipadas. A
demanda por fertilizantes especiais e defensivos biológicos concentra-se durante a temporada de plantio de culturas de grãos,
que geralmente ocorre entre os meses de setembro e dezembro. Essa sazonalidade gera variações na oferta e procura dos
produtos da Companhia, o que, historicamente, tem afetado os seus preços, podendo continuar a afetar significativamente no
futuro. A sazonalidade também gera uma incompatibilidade entre o fluxo de caixa e as despesas fixas da Companhia.
Além disso, a Companhia incorre em despesas fixas, substanciais durante todo ano, bem como em despesas significativas
para formar seu estoque de matérias-primas antes do início da temporada de plantio. As variações na demanda por
fertilizantes e defensivos biológicos da Companhia são responsáveis por seus resultados trimestrais que, frequentemente,
variam bastante durante o ano.
A sazonalidade também limita as oportunidades dos clientes da Companhia em cumprir determinadas obrigações em cada estágio
do cultivo. Na hipótese de condições climáticas adversas ou de interrupções no transporte durante esses breves períodos, a receita
da Companhia poderá sofrer redução e a Companhia pode não conseguir recuperá-la até a temporada seguinte.
Além disso, caso as atividades dos clientes da Companhia sejam restringidas ou, caso a demanda sazonal exceda as
expectativas da Companhia, ela pode incorrer em custos significativos com carregamento de estoque ou pode não conseguir
atender completamente a demanda de seus clientes, o que pode resultar em impacto adverso nos resultados da Companhia.
Ademais, a sazonalidade do setor agrícola e, consequentemente, das receitas dos clientes da Companhia, relaciona-se
diretamente com a capacidade da Companhia de cumprir com prazos de pagamento, afetando de forma negativa as
atividades da Companhia, uma vez que a possibilidade de pagamento das obrigações financeiras e faturas da Companhia
dentro dos prazos originalmente contratados estará reduzida.
Estes e outros fatores relacionados com a sazonalidade do setor agrícola podem afetar de maneira adversa os resultados
operacionais e situação financeira da Companhia.
Análise dos Impactos do COVID-19 nas Atividades da Companhia
Em março de 2020, a OMS decretou estado de pandemia mundial em função da COVID-19. A proliferação do vírus fez com
que governos e entidades do setor privado adotassem medidas de isolamento social com o intuito de frear o avanço da
doença, o que gerou impactos em diferentes setores da economia global. As operações da Companhia não sofreram impacto
negativo relevante muito em função das condições favoráveis do mercado agrícola, das medidas de restrição à circulação de
pessoas adotadas rapidamente pela Companhia, bem como do plano de ação bem implementado para garantir o supply
chain e operação das suas unidades industriais.
As atividades da Companhia são relacionadas à produção e comercialização de insumos agrícolas para nutrição e defesa
vegetal e, portanto, foram consideradas negócios essenciais nos locais onde a Companhia opera e, até a data deste
Prospecto, não estiveram sujeitas a restrições de operação, contanto que fossem observadas medidas de segurança para os
profissionais envolvidos. A natureza do negócio da Companhia torna pouco provável que sejam impostas medidas restritivas
à sua operação, uma vez que estas teriam potencial de causar disrupções nas cadeias de suprimentos de alimentos e
insumos básicos. Não obstante, a Companhia acredita que a extensão dos impactos da pandemia nos seus resultados para
os próximos trimestres dependerá de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis.
A Companhia continua monitorando os desdobramentos da pandemia da COVID‐19, inclusive com relação à potencial
“segunda onda” de contaminações, com o objetivo de preservar a segurança de seus colaboradores, fornecedores e clientes,
bem como mapeando os reflexos da pandemia em seus negócios. A Companhia não consegue prever quando as medidas de
distanciamento social deixarão de ser necessárias. No entanto, a Companhia entende que as atuais restrições não causam,
até o momento, prejuízos à sua operação à geração de receitas da Companhia.
Na data deste Prospecto Preliminar, não é possível assegurar se, futuramente, tal avaliação será prejudicada ou a extensão de
tais impactos, tampouco é possível assegurar que não haverá incertezas materiais na capacidade da Companhia continuar
operando seus negócios. Sabe-se que os impactos decorrentes da pandemia da COVID-19 são contínuos e, portanto, a
Companhia avaliará a evolução dos efeitos da atual pandemia em suas receitas, ativos, resultados, negócios e perspectivas,
incluindo qualquer possível alteração na sua capacidade de continuar operando seus negócios.
As análises da Companhia foram realizadas em linha com o Ofício-Circular CVM/SNC/SEP, que orienta os administradores e
auditores independentes de companhias abertas a considerarem cuidadosamente os impactos da pandemia da COVID-19
em seus negócios e reportarem nas demonstrações financeiras os principais riscos e incertezas advindos dessa análise, em
consonância com as normas contábeis aplicáveis.
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IDENTIFICAÇÃO DA COMPANHIA, DOS COORDENADORES DA OFERTA,
DOS CONSULTORES E DOS AUDITORES
Para fins do disposto no Item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a
Companhia e a Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos nos seguintes endereços:
Companhia
Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.
Avenida Margina Esquerda, 1000, Distrito Industrial
CEP 14600-000, São Joaquim da Barra - SP
At.: Sr. Alexandre Del Nero Frizzo
Tel.: +55 (16) 3810-8028
https://vittia.com.br/
Acionistas Vendedores
Avenida Margina Esquerda, 1000, Distrito Industrial
CEP 14600-000, São Joaquim da Barra - SP
At.: Sr. Alexandre Del Nero Frizzo
Tel.: +55 (16) 3810-8028
https://vittia.com.br/
Coordenadores da Oferta
Banco Morgan Stanley S.A. ou
XP Investimentos Corretora de Câmbio,
Coordenador Líder
Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 6º e 8º andares Avenida Chedid Jafet, 75, Torre Sul, 30º andar
CEP 04538-132, São Paulo - SP
CEP 04551-065, São Paulo - SP
At.: Sr. Eduardo Mendez
At.: Sr. Vitor Saraiva
Tel.: +55 (11) 3048-6000
Tel.: +55 (11) 4871-4277
http://www.morganstanley.com.br
http://www.xpi.com.br
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1°, 2°, 3°,
4° e 5° andares
CEP 04538-132, São Paulo - SP
At.: Sra. Renata Dominguez
Tel.: +55 (11) 3708-8000
www.itau.com.br

Citigroup Global Markets Brasil, Corretora
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Paulista, 1.111, 16º andar
CEP 01311-920, São Paulo - SP
At.: Sr. Marcelo Millen
Tel.: +55 (11) 4009-2073
https://corporateportal.brazil.citibank.com

Auditores Independentes
(Auditores Independentes da Companhia para os exercícios sociais findos em
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018)
KPMG Auditores Independentes
Avenida Presidente Vargas, 2.121
Salas 1.401 a 1.405, 1.409 e 1.410 - Jardim América
Edifício Times Square Business
CEP 14020-260, Ribeirão Preto - SP
Caixa Postal 457 - CEP 14001-970, Ribeirão Preto - SP
At.: Fernando R. Liani
Tel.: +55 (16) 3323-6666
Kpmg.com.br
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Consultor Legal Local
dos Coordenadores da Oferta
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e
Quiroga Advogados
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 447
CEP 01403-001, São Paulo - SP
At.: Sr. Jean Arakawa
Tel.: +55 (11) 3147-2821
www.mattosfilho.com.br

Consultor Legal Local da Companhia e dos
Acionistas Vendedores
Machado, Meyer, Sendacz e Opice
Advogados
Rua José Gonçalves de Oliveira, n° 116, 5° andar
CEP 01453-050, São Paulo - SP
At.: Sr. Gustavo Secaf Rebello
Tel.: +55 (11) 3150-7480
www.machadomeyer.com.br

Consultor Legal Internacional dos
Coordenadores da Oferta
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 7º
andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Mathias von Bernuth
Tel.: +55 (11) 3147-1840
http://www.skadden.com

Consultor Legal Internacional da
Companhia e dos Acionistas Vendedores
Milbank LLP
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 5º andar
CEP: 04542-138, São Paulo, SP
At.: Sr. Tobias Stirnberg
Tel.: (11) 3927-7700
www.milbank.com

Declaração de Veracidade das Informações
A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder prestaram declarações de
veracidade das informações, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, as quais se encontram
anexas a este Prospecto Preliminar a partir da página 153.

23

SUMÁRIO DA OFERTA
O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar
antes de investir nas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este
Prospecto Preliminar, principalmente as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia –
Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações”, nas partir das páginas 19 e 93, respectivamente, deste Prospecto Preliminar e na seção “4.
Fatores de Risco” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto Preliminar, a partir da
página 287 deste Prospecto Preliminar, e nas demonstrações financeiras e respectivas notas
explicativas, anexas este Prospecto a partir da página 175, para melhor compreensão das
atividades da Companhia e da Oferta, antes de tomar a decisão de investir nas Ações.
Ações

O montante de 23.457.591 (vinte e três milhões, quatrocentas e
cinquenta e sete mil e quinhentas e noventa e uma) novas ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de
emissão da Companhia e 41.604.046 (quarenta e um milhões,
seiscentos e quatro mil e quarenta e seis) ações de emissão da
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, todas
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravame.

Ações Adicionais

Montante de até 13.012.327 (treze milhões, doze mil e
trezentas e vinte e sete) novas ações ordinárias de emissão da
Companhia, correspondentes a até 20% (vinte por cento) do
total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações
Suplementares), que poderá ser acrescido à Oferta, nas
mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente
ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares), nos
termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400.

Ações Suplementares

Montante de até 9.759.245 (nove milhões, setecentas e
cinquenta e nove mil e duzentas e quarenta e cinco) novas
ações ordinárias de emissão da Companhia, correspondentes a
até 15% (quinze por cento) do total de Ações inicialmente
ofertado (sem considerar as Ações Adicionais), que poderá ser
acrescido à Oferta, nas mesmas condições e pelo mesmo preço
das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações
Adicionais), nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400.

Opção de Ações
Suplementares

Opção a ser outorgada pela Companhia ao Agente Estabilizador,
nos termos do Contrato de Colocação, as quais serão destinadas,
exclusivamente, para prestação de serviços de estabilização do
preço das Ações. O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo,
mas não a obrigação, por um período de até 30 (trinta) dias
contados da data de início da negociação das ações ordinárias de
emissão da Companhia na B3, inclusive, de exercer a Opção de
Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais
vezes, após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores
da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das Ações seja
tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os
demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por
Ação. Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações
Suplementares não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação
por parte dos Coordenadores da Oferta.

24

Agente Estabilizador

Banco Itaú BBA S.A.

Agentes de Colocação
Internacional

Morgan Stanley & Co. LLC, XP Investments US, LLC, Itau BBA
USA Securities, Inc. e Citigroup Global Markets Inc.,
considerados em conjunto.

Anúncio de Encerramento

“Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição

Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Vittia
Fertilizantes e Biológicos S.A.”, a ser disponibilizado

imediatamente após a distribuição das Ações, limitado ao prazo
máximo de 6 (seis) meses, contado a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início, com data máxima
estimada para ocorrer em 29 de outubro de 2021, em
conformidade com os artigos 18 e 29 da Instrução CVM 400, e
disponibilizado nos endereços indicados na seção “Informações
Sobre à Oferta – Informações Adicionais”, na página 75 deste
Prospecto Preliminar, informando o resultado final da Oferta.
Anúncio de Início

“Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Vittia
Fertilizantes e Biológicos S.A.”, a ser disponibilizado na forma

do artigo 52 e Anexo IV da Instrução CVM 400, nos endereços
indicados na seção “Informações Sobre à Oferta – Informações
Adicionais”, na página 75 deste Prospecto Preliminar,
informando acerca do início do Prazo de Distribuição.
Anúncio de Retificação

Anúncio a ser imediatamente disponibilizado, conforme disposto
no artigo 27 da Instrução CVM 400, nos endereços indicados na
seção “Informações sobre a Oferta – Informações Adicionais”, na
página 75 deste Prospecto Preliminar: (i) na hipótese de ser
verificada divergência relevante entre as informações constantes
neste Prospecto e no Prospecto Definitivo; (ii) que altere
substancialmente o risco assumido pelos Investidores Não
Institucionais quando da sua decisão de investimento; e/ou (iii)
seja verificada a revogação, suspensão, cancelamento ou
qualquer modificação na Oferta. Para mais informações veja a
seção “Informações Sobre à Oferta – Suspensão, Modificação,
Revogação ou Cancelamento da Oferta”, na página 68 deste
Prospecto Preliminar.

Aprovações Societárias

A aprovação do protocolo do pedido de registro da Oferta
perante a CVM e a efetiva realização da Oferta Primária pela
Companhia, mediante aumento de capital da Companhia,
dentro do limite de capital autorizado previsto em seu Estatuto
Social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais
acionistas a Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da
Lei das Sociedades por Ações, bem como seus termos e
condições, a submissão do pedido de adesão da Companhia ao
Novo Mercado, foram deliberadas em Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada em 14 de outubro de
2020, cuja ata foi arquivada na JUCESP sob o nº 461.686/20-0,
em 6 de novembro de 2020, e publicada no DOESP e no jornal
“Gazeta SP”, em 10 de novembro de 2020, a qual foi
rerratificada por Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
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também realizada em 14 de outubro de 2020, cuja ata foi
arquivada na JUCESP sob o nº 517.704/20-1, em 2 de
dezembro de 2020, e publicada no DOESP e no jornal “Gazeta
SP”, em 13 de novembro de 2020.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da
Companhia, dentro do limite do capital autorizado em seu
Estatuto Social, serão aprovados em Reunião do Conselho de
Administração da Companhia a ser realizada após a conclusão
do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido no item
10) e antes da disponibilização do Anúncio de Início, cuja ata
será publicada no jornal “Gazeta SP” na data de
disponibilização do Anúncio de Início e no DOESP no dia útil
subsequente, bem como registrada na JUCESP oportunamente.
A participação do Brasil FIP na Oferta Secundária, a alienação
das Ações de emissão da Companhia e de titularidade do Brasil
FIP e os parâmetros mínimos de valor referentes ao Preço por
Ação foram aprovados em reunião do Comitê de Investimento
do Brasil FIP realizada em 15 de dezembro de 2020. Nos
termos do regulamento do Brasil FIP, não será necessária a
realização de qualquer aprovação por assembleia geral de
cotistas ou pelo comitê de investimentos do Brasil FIP acerca
da fixação do Preço por Ação no âmbito da Oferta.
Não foi necessária qualquer aprovação societária por parte da
WFR, da FGR e dos Acionistas Vendedores Pessoas Físicas para
a participação na Oferta Secundária e nem será necessária a
aprovação quanto à fixação do Preço por Ação.
Atividade de Estabilização

O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora poderá, a
seu exclusivo critério, realizar operações bursáteis visando à
estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia na B3, dentro de até 30 (trinta) dias contados da
data de início da negociação das Ações na B3, inclusive,
observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no
Contrato de Estabilização, o qual foi previamente submetido à
análise e aprovação da CVM e da B3, nos termos do artigo 23,
parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação
CVM 476, antes da disponibilização do Anúncio de Início.
Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador ou da
Corretora de realizar operações bursáteis e, uma vez iniciadas, tais
operações poderão ser descontinuadas e retomadas a qualquer
momento, observadas as disposições do Contrato de Estabilização.
Assim, o Agente Estabilizador e a Corretora poderão escolher
livremente as datas em que realizarão as operações de compra e
venda das Ações no âmbito das atividades de estabilização, não
estando obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer
data específica, podendo, inclusive, interrompê-las e retomá-las a
qualquer momento, a seu exclusivo critério.
O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e
obtenção de cópias junto ao Agente Estabilizador e à CVM a partir
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da data de disponibilização do Anúncio de Início nos endereços
indicados na seção “Informações Sobre à Oferta – Informações
Adicionais”, na página 75 deste Prospecto Preliminar.
Aviso ao Mercado

Aviso disponibilizado em 7 de abril de 2021, e a ser novamente
disponibilizado em 14 de abril de 2021, informando acerca de
determinados termos e condições da Oferta, incluindo os
relacionados ao recebimento de Pedidos de Reserva, em
conformidade com o artigo 53 da Instrução CVM 400, nos endereços
indicados na seção “Informações Sobre à Oferta – Informações
Adicionais”, a partir página 75 deste Prospecto Preliminar.

Capital Social

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de
R$144.864.823,26 (cento e quarenta e quatro milhões,
oitocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e três
reais e vinte e seis centavos), totalmente subscrito e
integralizado, representado por 128.443.072 (cento e vinte e
oito milhões, quatrocentas e quarenta e três mil e setenta e
duas) ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor
nominal de emissão da Companhia, todas livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames.

Carta-Convite

Carta disponibilizada pelo Coordenador Líder em 7 de abril de
2021, para convidar a Instituições Consorciadas a participar da
Oferta exclusivamente para efetuar esforços de colocação das
Ações junto a Investidores Não Institucionais.

Contrato de Colocação

“Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e
Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da
Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.” a ser celebrado pela
Companhia, pelos Acionistas Vendedores, pelos Coordenadores da
Oferta e pela B3, na qualidade de interveniente anuente.

Contrato de Colocação
Internacional

Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a

Contrato de Empréstimo

“Instrumento Particular de Contrato de Empréstimo de Ações
Ordinárias de Emissão da Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.”,

Companhia, os Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação
Internacional, que dispõe sobre os termos e as condições
aplicáveis aos esforços de colocação das Ações no exterior.

celebrado entre os Doadores, o Agente Estabilizador, na
qualidade de tomador, a Corretora e a Companhia na qualidade
de interveniente anuente.
Contrato de Estabilização

“Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de

Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Vittia
Fertilizantes e Biológicos S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, os

Acionistas Vendedores, o Agente Estabilizador, a Corretora e os demais
Coordenadores da Oferta, estes últimos na qualidade de intervenientes
anuentes, que rege os procedimentos para a realização de operações
de estabilização de preços das ações ordinárias de emissão da
Companhia na B3, o qual foi devidamente submetido à análise e
aprovação da B3 e da CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da
Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476.
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Contrato de Participação no
Novo Mercado

“Contrato de Participação no Novo Mercado”, a ser celebrado
entre a Companhia e a B3, por meio do qual a Companhia irá
aderir às práticas diferenciadas de governança corporativa do
Novo Mercado, o qual entrará em vigor na data de
disponibilização do Anúncio de Início.

Contrato de Prestação de
Serviços

“Contrato de Prestação de Serviços da B3 – Oferta Pública de Ações
– ICVM 400 (Primária e Secundária)” a ser celebrado entre a

Coordenadores da Oferta

O Coordenador Líder, a XP, o Itaú BBA e o Citi, considerados
em conjunto.

Cronograma Estimado da
Oferta

Veja a seção “Informações Sobre à Oferta – Cronograma
Estimado da Oferta”, na página 53 deste Prospecto Preliminar.

Data de Liquidação

Data da liquidação física e financeira da Oferta, que deverá
ser realizada dentro do prazo de até 2 (dois) dias úteis,
contados da data de disponibilização do Anúncio de Início,
com a entrega das Ações (considerando as Ações Adicionais)
aos respectivos investidores.

Data de Liquidação das Ações
Suplementares

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

Destinação dos Recursos

Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão
destinados para: (i) Aquisições; e (ii) Expansão. Para mais
informações sobre a destinação dos recursos, veja a seção
“Destinação dos Recursos”, na página 101 deste Prospecto
Preliminar.

Direitos, Vantagens e
Restrições das Ações

As Ações (considerando as Ações Adicionais) conferirão aos seus
titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos
titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos
previstos em seu Estatuto Social, na Lei das Sociedades por Ações e
no Regulamento do Novo Mercado, conforme descritos na seção
“Informações Sobre à Oferta – Direitos, Vantagens e Restrições das
Ações”, na página 72 deste Prospecto e na seção “18 Valores
Mobiliários” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, a
partir da página 287 deste Prospecto Preliminar.

Distribuição Parcial

Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme
faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400. Assim,
caso não haja demanda para a subscrição/aquisição da totalidade das
Ações incialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as
Ações Suplementares) por parte dos Investidores Não Institucionais e
dos Investidores Institucionais até a data da conclusão do
Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de Colocação,
a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e
intenções de investimento automaticamente cancelados. Neste caso,
os valores eventualmente depositados pelos Investidores Não
Institucionais serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou
correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso

Companhia, os Acionistas Vendedores e a B3.
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incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os
valores pagos, inclusive, em função do IOF/Câmbio e quaisquer
outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com
alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada,
no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados da data da
disponibilização do comunicado de cancelamento da Oferta. Para
mais informações, veja a seção “Fatores de Risco

Relacionados à Oferta e às Ações – Na medida em que não
será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta,
conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da
Instrução CVM 400, é possível que a Oferta venha a ser
cancelada caso não haja investidores suficientes
interessados em subscrever/adquirir a totalidade das Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e
as Ações Suplementares) no âmbito da Oferta”, a partir da
página 97 deste Prospecto Preliminar.

Evento de Fixação do Preço
em Valor Inferior à Faixa
Indicativa

Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da
Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva serão normalmente
considerados e processados, observadas as condições de eficácia
indicadas neste Prospecto Preliminar, exceto no caso de um
Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa,
nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do
item 2.2.1 do Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese em que o
Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de
Reserva, conforme descrito neste Prospecto Preliminar.

Faixa Indicativa

A faixa indicativa do Preço por Ação apresentada na capa deste
Prospecto Preliminar. Estima-se que o preço de subscrição ou
aquisição, conforme o caso, por Ação estará situado entre R$7,80 e
R$9,80, podendo, no entanto, o Preço por Ação ser fixado acima ou
abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.

Fatores de Risco

Para uma descrição de certos fatores de risco relacionados à Oferta e
às Ações que devem ser considerados na tomada da decisão de
investimento, os investidores devem ler as seções “Sumário da
Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir das
páginas 19 e 93 deste Prospecto Preliminar, respectivamente, bem
como os Fatores de Risco descritos no item “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto Preliminar, a partir
da página 287 deste Prospecto Preliminar, para ciência dos riscos
que devem ser considerados antes de investir nas Ações.

Garantia Firme de Liquidação

Obrigação individual e não solidária dos Coordenadores da
Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, de
integralizar/liquidar pelo Preço por Ação, financeiramente as
Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar
as
Ações
Suplementares)
que
tenham
sido
subscritas/adquiridas, porém não integralizadas/liquidadas, no
Brasil, pelos seus respectivos investidores na Data de
Liquidação, na proporção e até o limite individual de garantia
firme de liquidação prestada por cada um dos Coordenadores
da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação. A Garantia
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Firme de Liquidação é vinculante a partir do momento em que
for concluído o Procedimento de Bookbuilding, concedido o
registro da Companhia como emissora de valores mobiliários
sob a categoria “A” e os registros da Oferta pela CVM, assinado
o Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação
Internacional e cumpridas as condições suspensivas neles
previstas,
disponibilizado
o
Prospecto
Definitivo
e
disponibilizado o Anúncio de Início.
Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem
considerar as Ações Suplementares) objeto de Garantia Firme de
Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas por investidores não
sejam totalmente integralizadas/liquidadas por estes até a Data de
Liquidação, cada Coordenador da Oferta, observado o disposto no
Contrato
de
Colocação,
subscreverá/adquirirá
e
integralizará/liquidará, na Data de Liquidação, pelo Preço por Ação,
na proporção e até o limite individual da Garantia Firme de
Liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, de
forma individual e não solidária, a totalidade do saldo resultante da
diferença entre (i) o número de Ações (considerando as Ações
Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) objeto da
Garantia Firme de Liquidação prestada pelos Coordenadores da
Oferta, nos termos do Contrato de Colocação e multiplicado pelo
Preço por Ação; e (ii) o número de Ações (considerando as Ações
Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) objeto da
Garantia Firme de Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas, no
Brasil, por investidores e por esses integralizadas/liquidadas no
mercado, multiplicado pelo Preço por Ação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução
CVM 400, em caso de exercício da Garantia Firme de
Liquidação, caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por
suas afiliadas, nos termos do Contrato de Colocação, tenham
interesse em revender tais Ações antes da disponibilização do
Anúncio de Encerramento, o preço de revenda dessas Ações
será o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo,
entretanto, que as operações realizadas em decorrência das
atividades de estabilização previstas na seção “Informações
Sobre à Oferta – Estabilização de Preço das Ações”, na página
71 deste Prospecto Preliminar, não estarão sujeitas a tais
limites, devendo observar, entretanto, os termos e condições
estabelecidos no Contrato de Estabilização.
Inadequação da Oferta

O investimento em ações representa um investimento de risco,
pois é um investimento em renda variável e, assim, os
investidores que pretendam investir em ações estão sujeitos a
perdas patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às
Ações, à Companhia, ao setor em que atua, aos seus acionistas
e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste
Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, anexo a
este Prospecto Preliminar, a partir da página 287 deste
Prospecto Preliminar, e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O
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investimento em ações não é, portanto, adequado a investidores
avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de
capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de
investidor que esteja proibida por lei de subscrever/adquirir
ações ou, com relação à qual o investimento em ações seria, no
entendimento da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, inadequado.
Instituições Consorciadas

Instituições financeiras consorciadas autorizadas a operar no
mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3,
convidadas pelo Coordenador Líder, em nome da Companhia e
dos Acionistas Vendedores, para efetuar esforços de colocação das
Ações exclusivamente junto a Investidores Não Institucionais.

Instituições Participantes da
Oferta

Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas,
considerados em conjunto.

Instrumentos de Lock-up

Acordos de restrição à venda de Ações a serem assinados pela
Companhia e cada um de seus Administradores, e os
Acionistas Vendedores.

Investidores Estrangeiros

(i)
pessoas
razoavelmente
consideradas
investidores
institucionais qualificados (qualified institutional buyers),
residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme
definidos na Rule 144A do Securities Act, editada pela SEC; e
(ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil,
investidores que sejam considerados não residentes ou
domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo
com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do
Regulation S, editado pela SEC, no âmbito do Securities Act, e
observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada
investidor, em ambos os casos (i) e (ii), em operações isentas
de registro nos Estados Unidos, previstas no Securities Act e
nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem
como nos termos de quaisquer outras regras federais e
estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores
mobiliários, desde que tais investidores estrangeiros invistam
no Brasil em conformidade com os mecanismos de
investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou pela
CVM, nos termos da Resolução 4.373, da Resolução CVM 13,
ou da Lei 4.131, sem a necessidade, portanto, da solicitação e
obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em
agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro
país, inclusive perante a SEC.

Investidores Institucionais

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento
registrados na B3, que sejam considerados investidores
qualificados ou profissionais, nos termos da Instrução CVM 539,
em qualquer caso, cujas intenções específicas ou globais de
investimento excedam R$1.000.000,00 (um milhão de reais) e
que não sejam considerados Investidores Não Institucionais,
além de fundos de investimentos, fundos de pensão, entidades
administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM,
que apresentem intenções específicas e globais de
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investimentos, entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN,
carteiras administradas discricionárias, condomínios destinados
à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários
registrados na CVM e/ou na B3, seguradoras, entidades abertas
e fechadas de previdência complementar e de capitalização,
inexistindo para estes valores mínimo ou máximo de
investimento, assim como os Investidores Estrangeiros
Investidores Não
Institucionais

Investidores de Varejo e Investidores do Segmento Private,
considerados em conjunto.

Investidores do Segmento
Private

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos
registrados na B3 que sejam considerados investidores
qualificados, nos termos da Instrução CVM 539, e que não sejam
considerados Investidores Institucionais, em qualquer caso,
residentes e domiciliados ou com sede no Brasil, que realizarem
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva, conforme o
caso, junto a uma única Instituição Consorciada, observados, para
esses investidores, em qualquer hipótese, os Valores Mínimo e
Máximo do Pedido de Reserva do Segmento Private.

Investidores do Segmento
Private Lock-up

Investidores do Segmento Private que optarem por se comprometer
a não dispor das Ações que subscreverem/adquirirem por um
período de 50 (cinquenta) dias.

Investidores do Segmento
Private Sem Lock-Up

Investidores do Segmento Private que não se comprometerem,
em seus respectivos Pedidos de Reserva, a não dispor das
Ações que subscreverem/adquirirem durante o período do
Lock-up Segmento Private.

Alocação Segmento Private

O montante de, no mínimo 0,8% (oito décimos por cento) do total
das Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares) a ser destinado à colocação
pública para Investidores do Segmento Private Lock-up.

Investidores de Varejo

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de
investimentos registrados na B3 e que não sejam considerados
investidores qualificados, nos termos da Instrução CVM 539
e/ou Investidores Institucionais, em qualquer caso, residentes e
domiciliados ou com sede no Brasil, que realizarem Pedido de
Reserva durante o Período de Reserva, conforme o caso, junto
a uma única Instituição Consorciada, observados, para esses
investidores, em qualquer hipótese, os Valores Mínimo e
Máximo do Pedido de Reserva de Varejo.

Lock-up

Investidores de Varejo Lock-up Investidores de Varejo que optarem por se comprometer a não
dispor das Ações que subscreverem/adquirirem por um período de
40 (quarenta) dias.
Investidores de Varejo Sem

Lock-Up

Investidores de Varejo que não se comprometerem, em seus
respectivos Pedidos de Reserva, a não dispor das Ações que
subscreverem/adquirirem durante o período do Lock-up Varejo.
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Alocação Varejo Lock-up

O montante de no mínimo 8% (oito por cento) do total das
Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações Adicionais
e as Ações Suplementares) a ser destinado à colocação pública
para Investidores de Varejo Lock-up.

Lock-up Segmento Private

Compromisso dos Investidores do Segmento Private Lock-up de
não disporem das Ações que subscreverem/adquirirem por um
período de 50 (cinquenta) dias.

Lock-up Varejo

Compromisso dos Investidores de Varejo Lock-up de não
disporem das Ações que subscreverem/adquirirem por um
período de 40 (quarenta) dias.

Negociação na B3

As Ações passarão a ser negociadas no Novo Mercado a partir
do 1º (primeiro) dia útil subsequente à disponibilização do
Anúncio de Início sob o código “VITT3”.

Oferta

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

Oferta Primária

A oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 23.457.591
(vinte e três milhões, quatrocentas e cinquenta e sete mil e quinhentas
e noventa e uma) novas Ações de emissão da Companhia.

Oferta Secundária

A oferta pública de distribuição secundária 41.604.046 (quarenta e
um milhões, seiscentos e quatro mil e quarenta e seis) Ações de
emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores.

Oferta Institucional

Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta, direcionada
a Investidores Institucionais. Para mais informações veja a
seção “Informações Sobre à Oferta – Oferta Institucional”, na
página 56 deste Prospecto Preliminar.

Oferta Não Institucional

Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta, direcionada
prioritariamente à colocação pública junto a Investidores Não
Institucionais que tenham realizado Pedido de Reserva dentro
do Período de Reserva. Para mais informações veja a seção
“Informações Sobre à Oferta – Oferta Não Institucional”, a
partir da página 56 deste Prospecto Preliminar.

Offering Memoranda

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

Oferta do Segmento Private

Lock-up

Alocação Segmento Private Lock-up sendo certo que, caso haja
demanda: (i) de até 0,8% (oito décimos por cento) do total das
Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações Adicionais e
as Ações Suplementares), tais pedidos serão atendidos e terão
alocação garantida; e (ii) superior a 0,8% (oito décimos por cento)
do total das Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares), a alocação, desde que o
montante mínimo estipulado para a Oferta do Segmento Private
Sem Lock-Up tenha sido atendido, nos termos deste Prospecto,
será definida a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da
Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio.
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Oferta do Segmento Private
Sem Lock-Up

O montante de no mínimo 0,2% (dois décimos por cento) do
total das Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares), será destinado à
colocação pública para Investidores do Segmento Private Sem
Lock-Up, sendo certo que, caso haja demanda: (i) de até 0,2%
(dois décimos por cento) do total das Ações inicialmente
ofertadas (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), tais pedidos serão atendidos e terão alocação
garantida; e (ii) superior a 0,2% (dois décimos por cento) do
total das Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares), a alocação, desde que o
montante mínimo estipulado para a Oferta do Segmento Private
Lock-up tenha sido atendido, nos termos deste Prospecto, será
definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia,
dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta,
observado que, neste caso, poderá haver rateio.

Oferta do Segmento Private

Oferta do Segmento Private Lock-up e Oferta do Segmento
Private Sem Lock-Up, consideradas em conjunto.

Oferta de Varejo Lock-up

Alocação Varejo Lock-up, sendo certo que caso haja demanda:
(i) de até 8% (oito por cento) do total das Ações inicialmente
ofertada (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), tais pedidos serão atendidos e terão alocação
garantida; e (ii) superior a 8% (oito por cento) do total das
Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações Adicionais
e as Ações Suplementares), a alocação, desde que o montante
mínimo estipulado para a Oferta do Segmento Private Sem
Lock-Up tenha sido atendido, nos termos do item (b) abaixo,
será definida a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores
da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio.

Oferta de Varejo Sem Lock-Up

O montante de no mínimo 2% (dois por cento) do total das
Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações Adicionais
e as Ações Suplementares) será destinado à colocação pública
para os Investidores de Varejo Sem Lock-Up, sendo certo que
caso haja demanda: (i) de até 2% (dois por cento) do total das
Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações Adicionais
e as Ações Suplementares), tais pedidos serão atendidos e
terão alocação garantida; e (ii) superior a 2% (dois por cento)
do total das Ações inicialmente ofertada (considerando as
Ações Adicionais e as Ações Suplementares), a alocação, desde
que o montante mínimo estipulado para a Oferta de Varejo
Lock-up tenha sido atendido, nos termos deste Prospecto, será
definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia,
dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta,
observado que, neste caso, poderá haver rateio.

Oferta de Varejo

Oferta de Varejo Lock-up e Oferta de Varejo Sem Lock-Up,
consideradas em conjunto.

34

Pedido de Reserva ou Pedidos Formulário específico celebrado, em caráter irrevogável e
de Reserva
irretratável, para subscrição/aquisição de Ações no âmbito da
Oferta Não Institucional, por Investidores Não Institucionais,
inclusive os que sejam Pessoas Vinculadas.
Período de Colocação

Prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início, para que as Instituições
Participantes da Oferta efetuem a colocação das Ações.

Período de Reserva

Período compreendido entre 14 de abril de 2021, inclusive, e
27 de abril de 2021, inclusive.

Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido entre 14 de abril de 2021, inclusive, e
16 de abril de 2021, inclusive, terminando em data que
antecederá em pelo menos 7 (sete) dias úteis a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding.

Período de Lock-up

Período de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início.

Período de Lock-up Segmento Período de 50 (cinquenta) dias contados da data de
Private
disponibilização do Anúncio de Início.
Período de Lock-up Varejo

Período de 40 (quarenta) dias contados
disponibilização do Anúncio de Início.

Pessoas Vinculadas

Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução CVM 505,
conforme alterada: (i) controladores ou administradores da
Companhia e dos Acionistas Vendedores ou outras pessoas
vinculadas à Oferta, bem como seus cônjuges ou
companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até
o segundo grau; (ii) controladores ou administradores dos
Coordenadores da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação
Internacional; (iii) empregados, funcionários, operadores e
demais prepostos dos Coordenadores da Oferta e/ou dos
Agentes de Colocação Internacional diretamente envolvidos na
estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem
serviços aos Coordenadores da Oferta e/ou aos Agentes de
Colocação Internacional, desde que diretamente envolvidos na
Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com os
Coordenadores da Oferta e/ou com os Agentes de Colocação
Internacional, contrato de prestação de serviços diretamente
relacionados à atividade de intermediação ou de suporte
operacional no âmbito da Oferta; (vi) sociedades controladas,
direta ou indiretamente, pelos Coordenadores da Oferta e/ou
pelos Agentes de Colocação Internacional ou por pessoas a eles
vinculadas, desde que diretamente envolvidos na Oferta; (vii)
cônjuge ou companheiro, ascendentes, filhos menores ou
colaterais até 2º (segundo) grau das pessoas mencionadas nos
itens (ii) a (v) acima; e (viii) clubes e fundos de investimento
cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo se
geridos discricionariamente por terceiros que não sejam
pessoas vinculadas.
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da

data

de

A vedação de colocação disposta no artigo 55 da Instrução
CVM 400 não se aplica às instituições financeiras contratadas
como formador de mercado, conforme previsto no parágrafo
único do artigo 55.
Plano de Distribuição

Plano de distribuição das Ações (considerando as Ações Adicionais,
mas sem considerar as Ações Suplementares) elaborado pelos
Coordenadores da Oferta, com a expressa anuência da Companhia,
nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do
Regulamento do Novo Mercado, no que diz respeito ao esforço de
dispersão acionária, o qual levará em conta a criação de uma base
acionária diversificada de acionistas e relações da Companhia, dos
Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, que em
nenhuma hipótese poderão ser consideradas no plano de distribuição
para alocação de Investidores Não Institucionais, com clientes e
outras considerações de natureza comercial ou estratégica da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da
Oferta, observado que os Coordenadores da Oferta assegurarão: (i) a
adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes, em
conformidade com a Instrução CVM 539; (ii) o tratamento justo e
equitativo a todos os investidores, em conformidade com o artigo 21
da Instrução CVM 400; e (iii) o recebimento prévio, pelas Instituições
Participantes da Oferta, dos exemplares dos Prospectos para leitura
obrigatória, de modo que suas eventuais dúvidas possam ser
esclarecidas por pessoa designada pelo Coordenador Líder.

Prazo de Distribuição

Prazo para a distribuição das Ações que terá início na data de
disponibilização do Anúncio de Início, com data estimada para
ocorrer em 29 de abril de 2021, nos termos do artigo 52 e 54-A
da Instrução CVM 400, e será encerrado na data de
disponibilização Anúncio de Encerramento, limitado ao prazo
máximo de 6 (seis) meses, contado a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início, com data máxima
estimada para ocorrer em 29 de outubro de 2021, em
conformidade com os artigos 18 e 29 da Instrução CVM 400.

Preço por Ação

Estima-se que o Preço por Ação estará situado na Faixa
Indicativa, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo
dessa Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento
de Bookbuilding e terá como parâmetro as indicações de interesse
em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e
preço) por Ação, coletadas junto a Investidores Institucionais
durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é
justificada na medida que o preço de mercado das Ações a
serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a
realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o
valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas
intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto,
não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da
Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III,
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da Lei das Sociedades por Ações. Os Investidores Não
Institucionais não participarão do Procedimento de
Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de
determinação do Preço por Ação. Os Investidores Não
Institucionais que aderirem à Oferta Não Institucional
não participarão do Procedimento de Bookbuilding e,
portanto, não participarão do processo de determinação
do Preço por Ação.
Procedimento de

Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento a ser
realizado com Investidores Institucionais pelos Coordenadores
da Oferta, no Brasil, e pelos Agentes de Colocação
Internacional, no exterior, conforme previsto no artigo 23,
parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding,
mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite máximo
de 20% (vinte por cento) do total das Ações do total de Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Suplementares e as
Ações Adicionais). Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400,
caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço)
à quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações Suplementares), não será permitida a
colocação de Ações no âmbito da Oferta Institucional e Oferta do
Segmento Private junto aos Investidores Institucionais e Investidores
da Oferta do Segmento Private que sejam Pessoas Vinculadas,
sendo as ordens ou intenções de investimento realizadas por
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
automaticamente canceladas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas, no Procedimento de Bookbuilding
poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Ação e o investimento nas Ações por Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá
reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário. Para mais
informações, veja a seção “Fatores de Risco

Relacionados à Oferta e às Ações – A participação de
Investidores Institucionais que sejam considerados
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding,
poderá impactar adversamente a fixação do Preço por
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores
Institucionais que sejam considerados Pessoas
Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias
de emissão da Companhia no mercado secundário”, a

partir da página 96 deste Prospecto Preliminar.

Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no
artigo 48 da Instrução CVM 400: (i) para proteção (hedge) em
operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as
ações ordinárias de emissão da Companhia como referência
(incluindo operações de total return swap), desde que tais
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terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; ou (ii) que se
enquadrem dentre as outras exceções previstas no artigo 48, II
da Instrução CVM 400, são permitidos na forma do artigo 48 da
Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos
realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da
Instrução CVM 400.
Prospecto Definitivo

O “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão Vittia
Fertilizantes e Biológicos S.A.”, incluindo o Formulário de
Referência a ele anexo, bem como seus demais anexos.

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

Este “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Vittia
Fertilizantes e Biológicos S.A.”, incluindo o Formulário de

Referência a ele anexo, bem como seus demais anexos.
Prospectos

Prospecto Definitivo e este Prospecto, considerados em conjunto.

Público Alvo da Oferta

Os Investidores Não Institucionais e os Investidores Institucionais,
considerandos em conjunto.

Rateio Oferta do Segmento
Private Lock-up

Caso a demanda por Ações da Oferta do Segmento Private
Lock-up objeto dos Pedidos de Reserva realizados por
Investidores do Segmento Private Lock-up: (a) seja igual ou
inferior ao montante mínimo de Ações destinadas à Oferta do
Segmento Private Lock-up, não haverá rateio, sendo
integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva
realizados por Investidores do Segmento Private Lock-up, de
modo que as Ações remanescentes da Oferta do Segmento
Private Lock-up, se houver, poderão ser destinadas aos
Investidores Institucionais; ou (b) exceda o montante mínimo
de Ações destinadas à Oferta do Segmento Private Lock-up,
poderá, a exclusivo critério da Companhia, dos Acionistas
Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, ser realizado
rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de
Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações.

Rateio Oferta Private Sem

Caso a demanda por Ações da Oferta do Segmento Private Sem
Lock-Up objeto dos Pedidos de Reserva realizados por
Investidores do Segmento Private Sem Lock-Up: (a) seja igual
ou inferior ao montante mínimo de Ações destinadas à Oferta
do Segmento Private Sem Lock-Up, não haverá rateio, sendo
integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva
realizados por Investidores do Segmento Private Sem Lock-Up,
de modo que as Ações remanescentes da Oferta do Segmento
Private Sem Lock-Up, se houver, poderão ser destinadas aos
Investidores Institucionais; ou (b) exceda o montante mínimo de
Ações destinadas à Oferta do Segmento Private Lock-up, poderá,
a exclusivo critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e
dos Coordenadores da Oferta, ser realizado rateio proporcional
ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderandose, entretanto, as frações de Ações.

Lock-up
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Rateio do Segmento Private

Rateio Oferta do Segmento Private Lock-up e Rateio Oferta
Private Sem Lock-up, considerados em conjunto.

Rateio Oferta de Varejo

Caso a demanda por Ações da Oferta de Varejo Lock-up objeto
dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo
Lock-up: (a) seja igual ou inferior ao montante mínimo de
Ações destinadas à Oferta de Varejo Lock-up, não haverá
rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de
Reserva realizados por Investidores de Varejo Lock-up, de
modo que as Ações remanescentes da Oferta de Varejo Lockup, se houver, poderão ser destinadas aos Investidores de
Varejo Sem Lock-Up; ou (b) exceda o montante mínimo de
Ações destinadas à Oferta de Varejo Lock-up, poderá, a
exclusivo critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e
dos Coordenadores da Oferta, ser realizado rateio proporcional
ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderandose, entretanto, as frações de Ações.

Rateio Investidores de
Varejo Sem Lock-Up

Caso a demanda total por Ações da Oferta de Varejo Sem LockUp objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores
de Varejo Sem Lock-Up: (a) seja igual ou inferior ao
montante mínimo de Ações da Oferta de Varejo Sem Lock-Up,

Lock-up

não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os
Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo Sem
Lock-Up, de modo que as Ações remanescentes da Oferta de
Varejo Sem Lock-Up, se houver, poderão destinadas aos
Investidores Institucionais; ou (b) exceda o montante mínimo
de Ações da Oferta de Varejo Sem Lock-Up, poderá, a exclusivo
critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, ser realizado rateio proporcional ao
valor das respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se,
entretanto, as frações de Ações.

Registro da Oferta

O pedido de registro da Oferta foi protocolado pela Companhia,
pelos Acionistas Vendedores e pelo Coordenador Líder perante
a CVM em 17 de novembro de 2020, estando a presente Oferta
sujeita a prévia aprovação e registro da CVM.
Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços indicados na
seção “Informações Sobre à Oferta – Informações Adicionais”,
na página 75 deste Prospecto.
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Resolução de Conflitos

A Companhia, seus acionistas e Administradores, obrigam-se a
resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de
Arbitragem do Mercado, na forma do Regulamento da Câmara
de Arbitragem, qualquer controvérsia que possa surgir entre
eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor,
acionistas, Administradores, e membros do Conselho Fiscal, em
especial, decorrentes das disposições contidas na Lei 6.385, de
07 de dezembro de 1976, conforme alterada, na Lei das
Sociedades por Ações, neste Estatuto Social, nas normas
editadas pelo CMN, BACEN e pela CVM, bem como nas demais
normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em
geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo
Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de
Participação no Novo Mercado.

Restrição à Venda de Ações
(Lock-up)

A Companhia, os Acionistas Vendedores e Administradores da
Companhia celebrarão Instrumentos de Lock-Up, por meio dos
quais obrigar-se-ão perante os Coordenadores da Oferta e os
Agentes de Colocação Internacional, pelo Período de Lock-up,
conforme seja aplicável em cada Instrumento de Lock-up, a
não efetuar quaisquer das seguintes operações, direta ou
indiretamente, conforme aplicável em cada caso, sem o prévio
consentimento dos Agentes de Colocação Internacional e dos
Coordenadores da Oferta: (i) emitir, ofertar, vender, contratar
a venda, empenhar ou de outro modo dispor dos Valores
Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (ii) emitir, ofertar, vender,
contratar a venda, contratar a compra, subscrever ou outorgar
quaisquer opções, direitos ou garantias para adquirir os Valores
Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (iii) celebrar qualquer contrato
de hedge, ou qualquer outra transação ou acordo que resulte
em ou razoavelmente seja esperado que conduza ou resulte em
uma venda, empréstimo, garantia ou outro tipo de disposição
(seja pela Companhia ou outra pessoa que não a Companhia)
ou a transferência de quaisquer dos resultados econômicos
direta ou indiretamente decorrentes da titularidade dos Valores
Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (iv) protocolar ou submeter, ou
fazer com que seja protocolado ou submetido, inclusive por
meio de submissão confidencial, um pedido de registro,
prospecto ou prospecto suplementar (ou aditamento ou
suplemento de quaisquer dos documentos supramencionados),
conforme os termos do Securities Act ou das leis brasileiras; ou
(v) divulgar publicamente a intenção de efetuar qualquer
operação especificada nos itens (i), (ii), (iii) e (iv) acima.
As vedações listadas acima não se aplicarão: (i) à Companhia
em relação a (a) outorgas pela Companhia de opções de ações
para empregados ou outorgas de ações, ou emissão de ações
ordinárias relacionadas ao exercício de quaisquer opções de
ações, de acordo com os termos de um plano de opção de
ações devidamente aprovado em vigor na data de celebração do
Contrato de Distribuição e do Contrato de Colocação Internacional;
(b) transferências realizadas para fins de empréstimo a qualquer
dos Coordenadores da Oferta ou a qualquer entidade indicada
por tal Coordenador da Oferta, de um certo número de ações
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conforme determinado por tal Coordenador da Oferta, a fim de
permitir a estabilização das Ações prevista no Contrato de
Estabilização; (c) Ações ofertadas, nos termos do Contrato de
Distribuição, conforme disposto nos Prospectos; (i) aos Acionistas
Vendedores e aos Administradores da Companhia em relação a:
(a) doações de boa-fé; (b) transferências a um trust em
benefício direto ou indireto do próprio signatário do
instrumento de Lock-up e/ou de familiares imediatos do
mesmo; (c) transferências a quaisquer afiliadas conforme
definidas na Rule 501(b) da Regulação D do Securities Act, ou
(d) transferências com o consentimento prévio por escrito dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação
Internacional, respectivamente, desde que: (A) qualquer
transferência, disposição ou distribuição com relação aos itens
(a), (b) e (c), o cessionário se comprometa por escrito a
respeitar o prazo remanescente do Período de Lock-up e
confirme que está cumprindo os termos aqui previstos desde a
presente data, conforme aplicável; (B) com relação aos itens
(a), (b) e (c) , a transferência não envolva provisão para valor
e (C) com relação aos itens (a), (b) e (c), nenhuma
transferência deve resultar de um pedido de registro público ou
anúncio relativo ao mesmo durante o Período de Lock-up. Para
os fins deste item, considera-se “familiar imediato” qualquer
relacionamento de sangue, matrimonial, parceria doméstica ou
adoção, até o primeiro primo.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A venda, ou a
percepção de potencial venda, de quantidades
significativas das Ações, após a conclusão da Oferta e o
do Período de Lock-up, poderá afetar negativamente o
preço de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário ou a percepção dos
investidores sobre a Companhia”, na página 95 deste
Prospecto Preliminar.

Termo de Aceitação

Documento específico para aceitação da Oferta a ser celebrado,
em caráter irrevogável e irretratável, pelos Investidores
Institucionais no âmbito da Oferta Institucional.

Termo de Adesão

“Termo de Adesão ao Instrumento Particular de Contrato de
Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de
Ações Ordinárias de Emissão da Vittia Fertilizantes e Biológicos
S.A.”, a ser celebrado pelos Coordenadores da Oferta e pelas
Instituições Consorciadas, representadas pela B3.

Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva de Varejo

O valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00 (três
mil reais) e o valor máximo de pedido de investimento de
R$1.000.000,00 (um milhão de reais), aplicável aos
Investidores de Varejo.
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Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva do
Segmento Private

O valor mínimo de pedido de investimento, que deverá ser sempre
superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) e o valor máximo
de pedido de investimento de R$10.000.000,00 (dez milhões de
reais), aplicável aos Investidores do Segmento Private.

Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva

Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva de Varejo e
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva do Segmento
Private, considerados em conjunto.

Valores Mobiliários Sujeitos
ao Lock-up

Quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia,
quaisquer opções ou certificados (warrants) ou quaisquer
valores mobiliários conversíveis, exercíveis ou permutáveis por
ações ordinárias de emissão da Companhia ou que
representem o direito de receber quaisquer ações ordinárias de
emissão da Companhia ou qualquer participação no capital
social da Companhia, seja direta ou indiretamente (incluindo,
mas não se limitando, quaisquer ações ordinárias relativas ao
capital social da Companhia ou outros valores mobiliários que
possam ser atribuídos, de titularidade direta ou indireta pela
Companhia, os Acionistas Vendedores e os Administradores,
nos termos e de acordo com as regras e regulamentação da
SEC, da CVM ou qualquer lei ou regulamento aplicável), bem
como valores mobiliários que possam ser emitidos mediante o
exercício de uma opção ou certificado relativo às ações
ordinárias de emissão da Companhia.

Valor Total da Oferta

R$572.542.405,60 (quinhentos e setenta e dois milhões,
quinhentos e quarenta e dois mil e quatrocentos e cinco reais e
sessenta centavos), considerando o Preço por Ação (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares).
R$772.932.248,20 (setecentos e setenta e dois milhões,
novecentos e trinta e dois mil e duzentos e quarenta e oito
reais e vinte centavos), considerando o Preço por Ação
(considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares).
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do Capital Social
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$144.864.823,26 (cento e quarenta e
quatro milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e seis
centavos), totalmente subscrito e integralizado, representado por 128.443.072 (cento e vinte e oito
milhões, quatrocentas e quarenta e três mil e setenta e duas) ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus ou gravames.
Nos termos do Estatuto Social, a Companhia fica autorizada a aumentar o capital social mediante
deliberação do Conselho de Administração e independente de reforma estatutária, até o limite de
500.000.000 (quinhentas milhões) de ações ordinárias, excluídas as ações já emitidas, por
deliberação do Conselho de Administração, que fixará o preço e a quantidade de Ações a serem
emitidas, bem como demais condições de subscrição/integralização dentro do capital autorizado,
assim como a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia.
O quadro abaixo indica a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e
integralizado, na data deste Prospecto e a previsão para após a conclusão da Oferta.
Na hipótese de colocação total das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar a colocação
integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementares:
Espécie
Ordinárias .................................
Total ......................................
(1)
(2)

Antes da Oferta
Quantidade
Valor (R$)
128.443.072
144.864.823,26
128.443.072
144.864.823,26

Após à Oferta
Quantidade
Valor (R$)(1)(2)
151.900.663
351.291.624,06
151.900.663
351.291.624,06

Com base no Preço por Ação de R$8,80, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem dedução de comissões, despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Na hipótese de colocação total das Ações inicialmente ofertadas, considerando a colocação integral
das Ações Adicionais e sem considerar a colocação integral das Ações Suplementares:
Espécie
Ordinárias .................................
Total ......................................
(1)
(2)

Antes da Oferta
Quantidade
Valor(R$)
128.443.072
144.864.823,26
128.443.072
144.864.823,26

Após à Oferta
Quantidade
Valor (R$)(1)(2)
164.912.990
465.800.101,66
164.912.990
465.800.101,66

Com base no Preço por Ação de R$8,80, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem dedução de comissões, despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Na hipótese de colocação total das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar a colocação
integral das Ações Adicionais e considerando a colocação integral das Ações Suplementares:
Espécie
Ordinárias ...............................
Total .....................................
(1)
(2)

Antes da Oferta
Quantidade
Valor(R$)
128.443.072
144.864.823,26
128.443.072
144.864.823,26

Após à Oferta
Quantidade
Valor (R$)(1)(2)
161.659.908
437.172.980,06
161.659.908
437.172.980,06

Com base no Preço por Ação de R$8,80, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem dedução de comissões, despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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Na hipótese de colocação total das Ações inicialmente ofertadas, considerando a colocação integral
das Ações Adicionais e das Ações Suplementares:
Espécie
Ordinárias .................................
Total ......................................
(1)
(2)

Antes da Oferta
Quantidade
Valor(R$)
128.443.072
144.864.823,26
128.443.072
144.864.823,26

Após à Oferta
Quantidade
Valor (R$)(1)(2)
174.672.236
551.681.457,66
174.672.236
551.681.457,66

Com base no Preço por Ação de R$8,80, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem dedução de comissões, despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Principais Acionistas e Administradores
Os quadros abaixo indicam a quantidade de Ações detidas por acionistas titulares de 5% ou mais
de Ações, pelos membros Administração, na data deste Prospecto Preliminar e a previsão para após
a conclusão da Oferta.
Na hipótese de colocação total das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar a colocação
integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementares:
Acionistas
Brasil FIP .................................
WFR ........................................
FGR .........................................
Henrique Monteiro Ferro ...........
Edgar Zanotto ..........................
Administradores(1) ....................
Ações em Circulação .................
Ações em Tesouraria ................
Total .....................................
(1)

Composição Atual
Ações Ordinárias
%
36.091.639
28,0993
43.397.193
33,7871
43.397.234
33,7871
2.345.370
1,8260
2.345.370
1,8260
866.266
0,6745
100,00
128.443.072

Composição Após à Oferta
Ações Ordinárias
%
0
0
41.227.333
27,14
41.227.372
27,14
1.759.028
1,16
1.759.028
1,16
866.266
0,57
65.061.637
42,83
151.900.663
100,00

Excluídos os Acionistas Vendedores Pessoas Físicas. Para mais informações veja o item “12.5 / 12.6 - Composição e experiência profissional da
administração e do conselho fiscal” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 287 deste Prospecto Preliminar. O
cenário após a Oferta desconsidera subscrição/aquisição de ações pelos administradores em seu âmbito.

Na hipótese de colocação total das Ações inicialmente ofertadas, considerando a colocação integral
das Ações Adicionais e sem considerar a colocação integral das Ações Suplementares:
Acionistas
Brasil FIP ..................................
WFR .........................................
FGR ..........................................
Henrique Monteiro Ferro ............
Edgar Zanotto ...........................
Administradores(1) .....................
Ações em Circulação ..................
Ações em Tesouraria .................
Total .....................................
(1)

Composição Atual
Ações Ordinárias
%
36.091.639
28,0993
43.397.193
33,7871
43.397.234
33,7871
2.345.370
1,8260
2.345.370
1,8260
866.266
0,6745
128.443.072
100,00

Composição Após à Oferta
Ações Ordinárias
%
0
0
41.227.333
25,00
41.227.372
25,00
1.759.028
1,07
1.759.028
1,07
866.266
0,53
78.073.964
47,34
164.912.990
100,00

Excluídos os Acionistas Vendedores Pessoas Físicas. Para mais informações veja o item “12.5 / 12.6 - Composição e experiência profissional da
administração e do conselho fiscal” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 287 deste Prospecto Preliminar. O
cenário após a Oferta desconsidera subscrição/aquisição de ações pelos administradores em seu âmbito.
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Na hipótese de colocação total das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar a colocação
integral das Ações Adicionais e considerando a colocação integral das Ações Suplementares:
Acionistas
Brasil FIP .................................
WFR ........................................
FGR .........................................
Henrique Monteiro Ferro ...........
Edgar Zanotto ..........................
Administradores(1) ....................
Ações em Circulação .................
Ações em Tesouraria ................
Total .....................................
(1)

Composição Atual
Ações Ordinárias
%
36.091.639
28,0993
43.397.193
33,7871
43.397.234
33,7871
2.345.370
1,8260
2.345.370
1,8260
866.266
0,6745
128.443.072
100,00

Composição Após à Oferta
Ações Ordinárias
%
0
0
41.227.333
25,50
41.227.372
25,50
1.759.028
1,09
1.759.028
1,09
866.266
0,54
74.820.882
46,28
161.659.908
100,00

Excluídos os Acionistas Vendedores Pessoas Físicas. Para mais informações veja o item “12.5 / 12.6 – Composição e experiência profissional
da administração e do conselho fiscal” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 287 deste Prospecto Preliminar.
O cenário após a Oferta desconsidera subscrição/aquisição de ações pelos administradores em seu âmbito.

Na hipótese de colocação total das Ações inicialmente ofertadas, considerando a colocação integral
das Ações Adicionais e das Ações Suplementares:
Acionistas
Brasil FIP .................................
WFR ........................................
FGR .........................................
Henrique Monteiro Ferro ...........
Edgar Zanotto ..........................
Administradores(1) ....................
Ações em Circulação .................
Ações em Tesouraria ................
Total .....................................
(1)

Composição Atual
Ações Ordinárias
%
36.091.639
28,0993
43.397.193
33,7871
43.397.234
33,7871
2.345.370
1,8260
2.345.370
1,8260
866.266
0,6745
128.443.072
100,00

Composição Após à Oferta
Ações Ordinárias
%
0
0
41.227.333
23,60
41.227.372
23,60
1.759.028
1,01
1.759.028
1,01
866.266
0,50
87.833.209
50,28
174.672.235
100,00

Excluídos os Acionistas Vendedores Pessoas Físicas. Para mais informações veja o item “12.5 / 12.6 – Composição e experiência profissional
da administração e do conselho fiscal” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 287 deste Prospecto Preliminar.
O cenário após a Oferta desconsidera subscrição/aquisição de ações pelos administradores em seu âmbito.

Identificação dos Acionistas Vendedores
Segue abaixo descrição dos Acionistas Vendedores:
BRASIL SUSTENTABILIDADE – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA, fundo de investimento, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 09.482.532/0001-87,
representado por sua gestora, BRZ Investimentos Ltda., sociedade limitada, autorizada a
administrar carteiras de valores mobiliários pelo Declaratório da CVM nº 7.490, com sede na Rua
Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 758, conjunto 52, Itaim Bibi, CEP 04542-000, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo.
W F R PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Avenida Marginal
Esquerda, 2000, Bloco Administrativo, sala 1, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São
Joaquim da Barra, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.885.485/0001-22.
F G R PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Avenida Marginal
Esquerda, nº 2000, Bloco Administrativo, sala 3, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de
São Joaquim da Barra, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.898.383/0001-41.
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HENRIQUE MONTEIRO FERRO, brasileiro, empresário, casado, portador da carteira de identidade
RG n° 4362450, expedida pela SPTC/GO, inscrito no CPF/ME sob o nº 004.130.821-21, com endereço
comercial na Avenida Marginal Esquerda, n° 1.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de
São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo.
EDGAR ZANOTTO, brasileiro, empresário, casado, portador da carteira de identidade RG n°
5042010, expedida pela SPTC/GO, inscrito no CPF/ME sob o nº 019.655.691-02, com endereço
comercial na Avenida Marginal Esquerda, 1.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de
São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo.
Para informações adicionais, os investidores devem ler o item “15. Controle” do Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 287 deste Prospecto.
Características Gerais da Oferta

Descrição da Oferta
A Oferta consistirá na distribuição pública: (i) primária de, inicialmente, 23.457.591 (vinte e três milhões,
quatrocentas e cinquenta e sete mil e quinhentas e noventa e uma) novas Ações a serem emitidas pela
Companhia; e (ii) secundária de 41.604.046 (quarenta e um milhões, seiscentos e quatro mil e quarenta
e seis) Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão
não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com o Ofício-Circular CVM/SRE, com o
Código ANBIMA, bem como com as demais disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão
acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3, sob a coordenação dos Coordenadores da
Oferta e com a participação de determinadas Instituições Consorciadas.
Simultaneamente, no âmbito da Oferta, serão realizados esforços de colocação das Ações no
exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, em conformidade com o Contrato de Colocação
Internacional: (i) nos Estados Unidos, exclusivamente para pessoas razoavelmente consideradas
investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos
Estados Unidos, conforme definidos na Rule 144A do Securities Act, editada pela SEC; e (ii) nos
demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados não
residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis deste país
(non-U.S. persons), nos termos do Regulation S, editado pela SEC, no âmbito do Securities Act, e
observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor;, em ambos os casos (i) e
(ii) em operações isentas de registro nos Estados Unidos, em conformidade ao Securities Act e aos
regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras
regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários, desde que tais
investidores estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento
regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM, nos termos da Resolução 4.373, da
Resolução CVM 13, ou da Lei 4.131, sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de
registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de
capitais de outro país, inclusive perante a SEC.
Exceto pelos registros da Oferta a serem concedidos pela CVM para a realização da Oferta no
Brasil, em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, a Companhia, os
Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não
realizaram e nem realizarão nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC dos Estados Unidos e
nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. As
Ações não poderão ser ofertadas ou subscritas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S.
persons, conforme definido no Regulation S, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma
isenção de registro nos termos do Securities Act.
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Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do
Anúncio de Início, a quantidade total de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações
Suplementares) poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da
Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte por cento) do total de Ações inicialmente ofertado (sem
considerar as Ações Suplementares), ou seja, em até 13.012.327 (treze milhões, doze mil e
trezentas e vinte e sete) novas ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições e
pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações inicialmente ofertada
(sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual
equivalente a até 15% (quinze por cento) do total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as
Ações Adicionais), ou seja, em até 9.759.245 (nove milhões, setecentas e cinquenta e nove mil e
duzentas e quarenta e cinco) novas ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas
condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, conforme opção a ser outorgada
pela Companhia ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação, as quais serão
destinadas, exclusivamente, para prestação de serviços de estabilização do preço das Ações. O
Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, mas não a obrigação, por um período de até 30 (trinta)
dias contados da data de início de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3,
inclusive, de exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes,
após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de
sobrealocação das Ações seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais
Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação. Conforme disposto no Contrato de
Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação por parte dos
Coordenadores da Oferta.
Aprovações Societárias
A aprovação do protocolo do pedido de registro da Oferta perante a CVM e a efetiva realização da
Oferta Primária pela Companhia, mediante aumento de capital da Companhia, dentro do limite de
capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, com a exclusão do direito de preferência dos
atuais acionistas a Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações,
bem como seus termos e condições, a submissão do pedido de adesão da Companhia ao Novo
Mercado, foram deliberadas em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 14 de
outubro de 2020, cuja ata foi arquivada na JUCESP sob o nº 461.686/20-0, em 6 de novembro de
2020, e publicada no DOESP e no jornal “Gazeta SP”, em 10 de novembro de 2020, a qual foi
rerratificada por Assembleia Geral Extraordinária da Companhia também realizada em 14 de
outubro de 2020, cuja ata foi arquivada na JUCESP sob o nº 517.704/20-1, em 2 de dezembro de
2020, e publicada no DOESP e no jornal “Gazeta SP”, em 13 de novembro de 2020.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital
autorizado em seu Estatuto Social, serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da
Companhia a ser realizada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e antes da
disponibilização do Anúncio de Início, cuja ata será publicada no jornal “Gazeta SP” na data de
disponibilização do Anúncio de Início e no DOESP no dia útil subsequente, bem como registrada na
JUCESP oportunamente.
A participação do Brasil FIP na Oferta Secundária, a alienação das Ações de emissão da Companhia
e de titularidade do Brasil FIP e os parâmetros mínimos de valor referentes ao Preço por Ação
foram aprovados em reunião do Comitê de Investimento do Brasil FIP realizada em 15 de
dezembro de 2020. Nos termos do regulamento do Brasil FIP, não será necessária a realização de
qualquer aprovação por assembleia geral de cotistas ou pelo comitê de investimentos do Brasil FIP
acerca da fixação do Preço por Ação no âmbito da Oferta.
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Não foi necessária qualquer aprovação societária por parte da WFR, da FGR e dos Acionistas
Vendedores Pessoas Físicas para a participação na Oferta Secundária e nem será necessária a
aprovação quanto à fixação do Preço por Ação.
Preço por Ação
Estima-se que o Preço por Ação estará situado na Faixa Indicativa, podendo, no entanto, ser fixado
acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa. Na hipótese de o Preço por
Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva serão
normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia
indicadas neste Prospecto Preliminar, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço
em Valor Inferior à Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código
ANBIMA e do item 2.2.1 do Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese em que o Investidor Não
Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva, conforme descrito neste
Prospecto Preliminar.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e terá como
parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e
preço) por Ação coletadas junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de
mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais
apresentarão suas intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá
diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º,
inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. Os Investidores Não Institucionais que aderirem
à Oferta Não Institucional não participarão do Procedimento de Bookbuilding e,
portanto, não participarão do processo de determinação do Preço por Ação.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite máximo
de 20% do total das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares). Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de
demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade total de Ações inicialmente ofertada (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), não será permitida a colocação de Ações
junto aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo tais ordens ou intenções
de investimento realizadas por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
automaticamente canceladas. A participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas, no Procedimento de Bookbuilding, poderá impactar adversamente a
formação do Preço por Ação e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão
da Companhia no mercado secundário. Para mais informações, veja a seção “Fatores de

Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A participação de Investidores Institucionais
que sejam considerados Pessoas Vinculadas, no Procedimento de Bookbuilding, poderá
impactar adversamente a fixação do Preço por Ação e o investimento nas Ações por
Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderá reduzir a
liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário”, na
página 96 deste Prospecto Preliminar.

A vedação de colocação disposta no artigo 55 da Instrução CVM 400 não se aplica às instituições
financeiras contratadas como formador de mercado, conforme previsto no parágrafo único do artigo 55.
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Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400: (i) para
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações ordinárias
de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total return swap), desde que tais
terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; ou (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções previstas
no artigo 48, II da Instrução CVM 400, são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e
não serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da
Instrução CVM 400.
Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta
Após a realização da Oferta (sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares), um montante de 65.061.637 Ações, representativas de, aproximadamente,
42,83% do capital social da Companhia, estarão em circulação no mercado.
Após a realização da Oferta (considerando a colocação integral das Ações Adicionais e sem
considerar as Ações Suplementares, um montante de até 78.073.964 Ações, representativas de,
aproximadamente, 47,34% do capital social da Companhia, estarão em circulação no mercado.
Após a realização da Oferta (sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e
considerando as Ações Suplementares, um montante de até 74.820.882 Ações, representativas de,
aproximadamente, 46,28% do capital social da Companhia, estarão em circulação no mercado.
Após a realização da Oferta (considerando a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares, um montante de até 87.833.209 Ações, representativas de, aproximadamente,
50,28% do capital social da Companhia, estarão em circulação no mercado.
Para mais informações sobre a composição do capital social da Companhia, veja a seção “Informações
Sobre a Oferta – Composição do Capital Social”, na página 43 deste Prospecto Preliminar.
Quantidade, Montante e Recursos Líquidos
Os quadros abaixo indicam a quantidade de Ações a serem emitidas pela Companhia e as Ações a
serem alienadas pelos Acionistas Vendedores, o Preço por Ação, o valor total das comissões a
serem pagas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores aos Coordenadores da Oferta, bem
como dos recursos líquidos das comissões oriundos da Oferta (sem considerar as demais despesas
e tributos relativos à Oferta).
Assumindo a colocação da totalidade das Ações, sem considerar a colocação integral das Ações
Adicionais e das Ações Suplementares:
Ofertante

Quantidade

Oferta Primária ...................................
Oferta Secundária...............................

23.457.591
41.604.046
65.061.637

Total ..............................................
(1)
(2)

Preço por
Ação(1)
(R$)
8,80
8,80
8,80

Montante
(R$)
206.426.800,80
366.115.604,80
572.542.405,60

Comissões
(R$)
13.148.029,29
23.319.155,63
36.467.185

Recursos
Líquidos(2)
(R$)
193.278.771,51
342.796.449,17
536.075.220,68

Com base no Preço por Ação de R$8,80, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Recursos líquidos de comissões, sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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Assumindo a colocação da totalidade das Ações, considerando a colocação integral das Ações
Adicionais e sem considerar a colocação integral das Ações Suplementares:
Ofertante

Quantidade

Oferta Primária ...................................
Oferta Secundária...............................

36.469.918
41.604.046
78.073.964

Total ..............................................
(1)
(2)

Preço por
Ação(1)
(R$)
8,80
8,80
8,80

Montante
(R$)
320.935.278,40
366.115.604,80
687.050.883

Comissões
(R$)
19.568.008,59
22.322.735,40
41.890.744

Recursos
Líquidos(2)
(R$)
301.367.269,81
343.792.869,40
645.160.139

Com base no Preço por Ação de R$8,80, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Recursos líquidos de comissões e sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações, sem considerar a colocação integral das Ações
Adicionais e considerando a colocação integral das Ações Suplementares:
Ofertante

Quantidade

Oferta Primária .....................................
Oferta Secundária.................................

33.216.836
41.604.046
74.820.882

Total ...............................................
(1)
(2)

Preço por
Ação(1)
(R$)
8,80
8,80
8,80

Montante
(R$)
292.308.156,80
366.115.604,80
658.423.762

Comissões
(R$)
17.994.647,23
22.538.273,40
40.532.921

Recursos
Líquidos(2)
(R$)
274.313.509,57
343.577.331,40
617.890.841

Com base no Preço por Ação de R$8,80, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Recursos líquidos de comissões e sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações, considerando a colocação integral das Ações
Adicionais e das Ações Suplementares:
Ofertante

Quantidade

Oferta Primária ....................................
Oferta Secundária................................

46.229.163
41.604.046
87.833.209

Total ...............................................
(1)
(2)

Preço por
Ação(1)
(R$)
8,80
8,80
8,80

Montante
(R$)
406.816.634,40
366.115.605
772.932.239

Comissões
(R$)
24.192.297,52
21.771.916
45.964.214

Recursos
Líquidos(2)
(R$)
382.624.336,88
344.343.689
726.968.026

Com base no Preço por Ação de R$8,80, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Recursos líquidos de comissões e sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Custos de Distribuição
As taxas de registro da CVM, B3 e ANBIMA relativas à Oferta, as despesas com auditores,
advogados, consultores, bem como outras despesas descritas abaixo serão integralmente arcadas
pela Companhia, sendo que a Companhia se reserva ao direito de solicitar o reembolso das
despesas descritas abaixo aos Acionistas Vendedores de acordo com suas respectivas participações
na Oferta. As comissões, impostos, taxas e outras retenções sobre comissões serão pagas aos
Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações
ofertadas por cada um deles. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco

Relacionados à Oferta e às Ações – A Companhia arcará com as despesas dos Acionistas
Vendedores relacionadas à Oferta, bem como arcará juntamente com os Acionistas
Vendedores com as comissões da Oferta, o que poderá impactar os valores líquidos a
serem recebidos pela Companhia em decorrência da Oferta o que poderá afetar
adversamente os resultados da Companhia no período subsequente à realização da
mesma”, na página 100 deste Prospecto Preliminar.
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Abaixo segue a descrição dos custos relativos à Oferta, assumindo a colocação da totalidade das
Ações inicialmente ofertadas, sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e das
Ações Suplementares:

Custos
Comissão de Coordenação(2) .................
Comissão de Colocação(2) ......................
Comissão de Garantia Firme(2) ...............
Remuneração de Incentivo(3) .................
Total de Comissões..........................
Impostos, Taxas e Outras Retenções .....
Taxa de Registro na CVM ......................
Despesas com Auditores .......................
Taxa de Registro na ANBIMA.................
Taxa de Registro da B3 .........................
Despesas com Advogados(4) ..................
Outras despesas da Oferta(5)(6) ..............
Total de Despesas(7) ........................
Total de Comissões e Despesas .......
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

Valor(1)

(R$)

3.435.254
10.305.763
3.435.254
7.156.780
24.333.052
2.598.937
634.628
2.772.519
24.087
341.165
5.324.155
438.643
12.134.133
36.467.185

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(6)

Valor por
Ação

0,60%
1,80%
0,60%
1,25%
4,25%
0,45%
0,11%
0,48%
0,00%
0,06%
0,93%
0,08%
2,12%
6,37%

0,05
0,16
0,05
0,11
0,37
0,04
0,01
0,04
0,00
0,01
0,08
0,01
0,19
0,56

(R$)

% em
Relação ao
Preço
por Ação(1)
0,60%
1,80%
0,60%
1,25%
4,25%
0,45%
0,11%
0,48%
0,00%
0,06%
0,93%
0,08%
2,12%
6,37%

Com base no Preço por Ação de R$8,80, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Comissões de Coordenação, Comissão de Colocação e Comissão de Garantia Firme de Liquidação (que constituem parte da remuneração base
a ser paga aos Coordenadores da Oferta) correspondem, respectivamente, a 20%, 60% e 20% da remuneração base, equivalente a 3,00%
sobre o produto entre (a) a quantidade total de Ações colocadas; e (b) o Preço por Ação.
A Comissão de Incentivo constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia. Os critérios utilizados na quantificação da Comissão de Incentivo são de ordem objetiva e subjetiva, de aferição discricionária pela
Companhia, tais como, atuação do coordenador durante a preparação, execução e conclusão da oferta no desempenho de suas atividades,
buscando o melhor resultado para os ofertantes. A Comissão de Incentivo é equivalente a 1,25% sobre o produto resultante da multiplicação
entre: (i) a quantidade total de Ações colocadas; e (ii) o Preço por Ação.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
Incluídos os custos estimados com Assessoria Financeira, traduções, printer e outros.
Sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
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Assumindo a colocação da totalidade das Ações inicialmente ofertadas, considerando a colocação
integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementares:

Custos
Comissão de Coordenação(2) .................
Comissão de Colocação(2) ......................
Comissão de Garantia Firme(2) ...............
Remuneração de Incentivo(3) .................
Total de Comissões..........................
Impostos, Taxas e Outras Retenções .....
Taxa de Registro na CVM ......................
Despesas com Auditores .......................
Taxa de Registro na ANBIMA.................
Taxa de Registro da B3 .........................
Despesas com Advogados(4) ..................
Outras despesas da Oferta(5)(6) ..............
Total de Despesas(7) ........................
Total de Comissões e Despesas .......
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

Valor(1)

(R$)

3.435.254
13.311.611
6.441.102
9.661.653
32.849.620
3.508.565
634.628
2.772.519
32.517
403.567
5.324.155
438.643
13.114.593
45.964.214

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(6)

Valor por
Ação

0,44%
1,72%
0,83%
1,25%
4,25%
0,45%
0,08%
0,36%
0,00%
0,05%
0,69%
0,06%
1,70%
5,95%

0,04
0,15
0,07
0,11
0,37
0,04
0,01
0,03
0,00
0,00
0,06
0,00
0,15
0,52

(R$)

% em
Relação ao
Preço
por Ação(1)
0,44%
1,72%
0,83%
1,25%
4,25%
0,45%
0,08%
0,36%
0,00%
0,05%
0,69%
0,06%
1,70%
5,95%

Com base no Preço por Ação de R$8,80, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Comissões de Coordenação, Comissão de Colocação e Comissão de Garantia Firme de Liquidação (que constituem parte da remuneração a ser
paga aos Coordenadores da Oferta) correspondem, respectivamente, a 15%, 57% e 28% da remuneração base, equivalente a 3,00% sobre o
produto entre (a) a quantidade total de Ações colocadas; e (b) o Preço por Ação.
A Comissão de Incentivo constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia. Os critérios utilizados na quantificação da Comissão de Incentivo são de ordem objetiva e subjetiva, de aferição discricionária pela
Companhia, tais como, atuação do coordenador durante a preparação, execução e conclusão da oferta no desempenho de suas atividades,
buscando o melhor resultado para os ofertantes. A Comissão de Incentivo é equivalente a 1,25% sobre o produto resultante da multiplicação
entre: (i) a quantidade total de Ações colocadas; e (ii) o Preço por Ação.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
Incluídos os custos estimados com Assessoria Financeira, traduções, printer e outros.
Sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.

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

Eventos

Data(1)

1.

Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM.

2.

Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições
Consorciadas).
Disponibilização deste Prospecto Preliminar.
Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding.

7 de abril de 2021

3.

Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições
Consorciadas).
Início do Período de Reserva.
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas.

14 de abril de 2021

4.

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas.

16 de abril de 2021

5.

Encerramento do Período de Reserva

27 de abril de 2021

6.

Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow).
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.
Fixação do Preço por Ação.
Assinatura do Contrato de Colocação e dos demais contratos relacionados
à Oferta.
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação
Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta.

28 de abril de 2021

7.

Concessão do registro da Oferta pela CVM.
Disponibilização do Anúncio de Início.
Disponibilização do Prospecto Definitivo.

29 de abril de 2021

8.

Início de negociação das Ações no Novo Mercado.
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares.

30 de abril de 2021

9.

Data de Liquidação.

3 de maio de 2021

10.

Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares.

31 de maio de 2021

11.

Data limite para a liquidação de Ações Suplementares.

2 de junho de 2021

12.

Fim do Lock-up Varejo.

8 de junho de 2021

13.

Fim do Lock-up Segmento Private.

18 de junho de 2021

14.
(1)

Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento.

17 de novembro de 2020

29 de outubro de 2021

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

Será admitido o recebimento de reservas para subscrição/aquisição das Ações a partir da data da
nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com os logotipos das Instituições Consorciadas), as
quais somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente por meio do pagamento do valor
informado pela Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva e serão
formalizadas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 da Lei das Sociedades por Ações, por meio
do sistema de registro da B3, sendo, portanto, dispensado a apresentação do boletim de subscrição
e do contrato de compra e venda, conforme o caso, após o início do Prazo de Distribuição, nos
termos da Deliberação CVM 860.
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Na hipótese de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, este cronograma
será alterado nos termos da Instrução CVM 400. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a
tais eventos relacionados à Oferta serão informados por meio de disponibilização de Aviso ao
Mercado nas páginas da rede mundial de computadores da Companhia, das Instituições
Participantes da Oferta, da B3 e da CVM.
Para informações sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos
valores dados em contrapartida às Ações, nos casos de suspensão, modificação, revogação ou
cancelamento da Oferta, consulte as seções “Informações Sobre a Oferta – Procedimento da
Oferta”, “Informações Sobre à Oferta – Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da
Oferta” e “Informações Sobre à Oferta – Inadequação da Oferta”, nas páginas 57, 68 e 74 deste
Prospecto Preliminar, respectivamente.
Para informações sobre os prazos, condições e preço de revenda no caso de alienação das Ações
liquidadas pelos Coordenadores da Oferta, em decorrência do exercício da Garantia Firme de
Liquidação, nos termos descritos no Contrato de Colocação, veja a seção “Informações Sobre à Oferta –
Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação”, na página 70 deste Prospecto Preliminar.
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações
aos investidores (roadshow), no Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data em que
este Prospecto Preliminar for disponibilizado e a data em que for determinado o Preço por Ação.
Regime de Distribuição
A colocação das Ações (considerando as Ações Adicionais e Ações Suplementares) objeto da Oferta
será realizada em conformidade com o Contrato de Colocação, e os esforços de colocação das
Ações junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos
do Contrato de Colocação Internacional.
Após: (i) a disponibilização do Aviso ao Mercado e de sua respectiva nova disponibilização (com os
logotipos das Instituições Consorciadas); (ii) a disponibilização deste Prospecto Preliminar; (iii) o
encerramento do Período de Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas; (iv) a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding; (v) a celebração do Contrato de Colocação e do
Contrato de Colocação Internacional, e o cumprimento das condições suspensivas neles previstas;
(vi) o deferimento do pedido de registro da Companhia como emissora de valores mobiliários sob a
categoria “A” pela CVM; (vii) a concessão dos registros da Oferta pela CVM; (viii) a disponibilização
do Anúncio de Início; e (ix) a disponibilização do Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes
da Oferta realizarão a colocação das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar
as Ações Suplementares), em mercado de balcão não organizado, em regime de Garantia Firme de
Liquidação, a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, na
proporção e até os limites individuais previstos no Contrato de Colocação, em conformidade com o
disposto da Instrução CVM 400 e observado o esforço de dispersão acionária previsto no
Regulamento do Novo Mercado e as disposições deste Prospecto Preliminar. Ainda, conforme
disposto no Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto de Garantia Firme de
Liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta.
O Contrato de Colocação estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto aos Coordenadores
da Oferta e à CVM, nos endereços indicados na seção “Informações Sobre à Oferta – Informações
Adicionais”, na página 75 deste Prospecto Preliminar, a partir da disponibilização do Anúncio de Início.
Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista
nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400. Assim, caso não haja demanda para a
subscrição/aquisição da totalidade das Ações inicialmente ofertada (sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações Suplementares) por parte dos Investidores Não
Institucionais e dos Investidores Institucionais até a data da conclusão do Procedimento
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de Bookbuilding, nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada, sendo
todos os Pedidos de Reserva e intenções de investimento automaticamente cancelados.
Neste caso, os valores eventualmente depositados pelos Investidores Não Institucionais
serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem
reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos
eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em função do IOF/Câmbio e
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual
equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de 3 (três) dias
úteis contados da data da disponibilização do comunicado de cancelamento da Oferta.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações –

Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme
faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é possível que a Oferta
venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em
subscrever/adquirir a totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações Suplementares) no âmbito da Oferta”, na página 97 deste
Prospecto Preliminar.

Plano de Distribuição da Oferta
Os Coordenadores da Oferta, com a expressa anuência da Companhia e dos Acionistas Vendedores,
elaborarão um plano de distribuição das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem
considerar as Ações Suplementares), nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400
e do Regulamento do Novo Mercado, no que diz respeito ao esforço de dispersão acionária, o qual
levará em conta a criação de uma base acionária diversificada de acionistas e relações da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta com clientes e outras
considerações de natureza comercial ou estratégica da Companhia, dos Acionistas Vendedores e
dos Coordenadores da Oferta, que em nenhuma hipótese poderão ser consideradas no plano de
distribuição para alocação de Investidores Não Institucionais, observado que os Coordenadores da
Oferta assegurarão: (i) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes, em
conformidade com a Instrução CVM 539; (ii) o tratamento justo e equitativo a todos os
investidores, em conformidade com o artigo 21 da Instrução CVM 400; e (iii) o recebimento prévio,
pelas Instituições Participantes da Oferta, dos exemplares dos Prospectos para leitura obrigatória,
de modo que suas eventuais dúvidas possam ser esclarecidas por pessoa designada pelo
Coordenador Líder.
O público-alvo da Oferta consiste em Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais.
Para os fins da presente Oferta, e nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e do artigo 1º, inciso
VI, da Instrução CVM 505, serão consideradas pessoas vinculadas à Oferta os investidores que sejam:
(i) controladores e/ou administradores da Companhia e dos Acionistas Vendedores ou outras pessoas
vinculadas à Oferta, bem como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e
colaterais até o 2º (segundo) grau; (ii) controladores e/ou administradores dos Coordenadores da
Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional; (iii) empregados, funcionários, operadores e
demais prepostos dos Coordenadores da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional
diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços aos
Coordenadores da Oferta e/ou aos Agentes de Colocação Internacional, desde que diretamente
envolvidos na estruturação da Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com os Coordenadores
da Oferta e/ou com os Agentes de Colocação Internacional, contrato de prestação de serviços
diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional no âmbito da Oferta;
(vi) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelos Coordenadores da Oferta e/ou pelos Agentes
de Colocação Internacional ou por pessoas a eles vinculadas, desde que diretamente envolvidos na
estruturação da Oferta; (vii) cônjuge ou companheiro, ascendentes, filhos menores ou colaterais até 2º
(segundo) grau das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (viii) clubes e fundos de
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investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente
por terceiros que não sejam pessoas vinculadas.
A vedação de colocação disposta no artigo 55 da Instrução CVM 400 não se aplica às instituições
financeiras contratadas como formador de mercado, conforme previsto no parágrafo único do artigo 55.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400: (i)
para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações
ordinárias de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total return swap),
desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; ou (ii) que se enquadrem dentre as outras
exceções previstas no artigo 48, II da Instrução CVM 400, são permitidos na forma do artigo 48 da
Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para
os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações –
A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 98 deste Prospecto Preliminar.
Procedimento de Distribuição da Oferta
Observadas as condições precedentes descritas na seção “Regime de Distribuição”, na página 54
deste Prospecto Preliminar, as Instituições Participantes da Oferta efetuarão a distribuição pública
das Ações no Brasil, em mercado de balcão não organizado, observado o disposto na Instrução
CVM 400 e os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado, por
meio de 2 (duas) ofertas distintas, quais sejam: (i) Oferta Não Institucional; e (ii) Oferta
Institucional, conforme descritas adiante.
I.

Oferta Não Institucional:

Desde que haja demanda, a Oferta Não Institucional será destinada aos Investidores Não Institucionais
observado o montante de, no mínimo, 11% (onze por cento) e, a exclusivo critério da Companhia, dos
Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, o montante de, no máximo, 30% (trinta por
cento) do total das Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), realizada pelas Instituições Participantes da Oferta, compreendendo:
(a) uma oferta aos Investidores do Segmento Private, por meio da qual os investidores terão
seus Pedidos de Reserva atendidos de maneira prioritária em relação aos Investidores do
Segmento Private Sem Lock-Up, desde que optem por se comprometer com o Lock-up
Segmento Private;
(b) uma oferta aos Investidores do Segmento Private que não se comprometerem, em seus
respectivos Pedidos de Reserva, a não dispor das Ações que subscreverem durante o
período do Lock-up Segmento Private;
(c) uma oferta aos Investidores de Varejo, por meio da qual os investidores terão seus Pedidos
de Reserva atendidos de maneira prioritária em relação aos Investidores de Varejo Sem
Lock-Up , desde que optem por se comprometer com o Lock-up Varejo; e
(d) uma oferta aos Investidores de Varejo que não se comprometerem, em seus respectivos
Pedidos de Reserva, a não dispor das Ações durante o período do Lock-up Varejo.
II. Oferta Institucional:
A Oferta Institucional será destinada aos
exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta.

Investidores
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Institucionais, e

será

realizada

Procedimento da Oferta Não Institucional
A Oferta Não Institucional será realizada exclusivamente junto a Investidores Não Institucionais que
realizarem Pedido de Reserva junto a uma única Instituição Consorciada, durante o Período de
Reserva, sendo que, no caso de Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas,
deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa Vinculada e
poderão realizar Pedidos de Reserva, durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas,
observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva, nas condições descritas abaixo.
Os Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderão realizar
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, sendo que aqueles
Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas que não realizarem
seus Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas terão seus Pedidos
de Reserva cancelados em caso de excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) à quantidade
total de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400. Investidores Não Institucionais
que sejam considerados Pessoas Vinculadas que realizarem seus Pedidos de Reserva no Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas não terão seus Pedidos de Reserva cancelados mesmo no caso de
excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) à quantidade total de Ações inicialmente ofertada
(sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares).
No contexto da Oferta Não Institucional, o montante de, no mínimo, 11% (onze por cento) e, a
exclusivo critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, o
montante de, no máximo, 30% (trinta por cento) do total das Ações inicialmente ofertadas
(considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) será destinado, prioritariamente, à
colocação pública para Investidores Não Institucionais que venham a realizar Pedido de Reserva,
conforme o caso aplicável, de acordo com as condições previstas neste Prospecto Preliminar:
I.

o montante de no mínimo 1% (um por cento) do total das Ações inicialmente ofertadas
(considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), será destinada à colocação pública
para Investidores do Segmento Private, sendo certo que:
(a) o montante de no mínimo 0,8% (oito décimos por cento) do total das Ações inicialmente
ofertadas (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) será destinado à
colocação pública para Investidores do Segmento Private Lock-up sendo certo que, caso
haja demanda: (i) de até 0,8% (oito décimos por cento) do total das Ações inicialmente
ofertadas (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), tais pedidos serão
atendidos e terão alocação garantida; e (ii) superior a 0,8% (oito décimos por cento) do
total das Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), a alocação, desde que o montante mínimo estipulado para a Oferta do
Segmento Private Sem Lock-Up tenha sido atendido, nos termos do item (b) abaixo, será
definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores
e dos Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio. Caso não
haja demanda suficiente para suprir a alocação mínima reservada para a Oferta do
Segmento Private Lock-up, poderá haver a realocação das Ações remanescentes da Oferta
do Segmento Private Lock-up para a Oferta de Varejo Lock-up ; e
(b) o montante de no mínimo 0,2% (dois décimos por cento) do total das Ações inicialmente
ofertadas (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), será destinado à
colocação pública para Investidores do Segmento Private Sem Lock-Up, sendo certo que,
caso haja demanda: (i) de até 0,2% (dois décimos por cento) do total das Ações
inicialmente ofertadas (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), tais
pedidos serão atendidos e terão alocação garantida; e (ii) superior a 0,2% (dois décimos
por cento) do total das Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações Adicionais e as
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Ações Suplementares), a alocação, desde que o montante mínimo estipulado para a Oferta
do Segmento Private Lock-up tenha sido atendido, nos termos do item (a) acima, será
definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores
e dos Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio.
II.

o montante de no mínimo 10% (dez por cento) do total das Ações inicialmente ofertadas
(considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) será destinado à colocação pública
para Investidores de Varejo conforme disposto a seguir:
(a) o montante de, no mínimo 8% (oito por cento) do total das Ações inicialmente ofertada
(considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) será destinado à colocação
pública para Investidores de Varejo Lock-up, sendo certo que caso haja demanda: (i) de até
8% (oito por cento) do total das Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares), tais pedidos serão atendidos e terão alocação
garantida; e (ii) superior a 8% (oito por cento) do total das Ações inicialmente ofertada
(considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), a alocação, desde que o
montante mínimo estipulado para a Oferta do Segmento Private Sem Lock-Up tenha sido
atendido, nos termos do item (b) abaixo, será definida a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da
Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio; e
(b) o montante de, no mínimo 2% (dois por cento) do total das Ações inicialmente ofertada
(considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) será destinado à colocação
pública para os Investidores de Varejo Sem Lock-Up, sendo certo que caso haja demanda: (i)
de até 2% (dois por cento) do total das Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares), tais pedidos serão atendidos e terão alocação
garantida; e (ii) superior a 2% (dois por cento) do total das Ações inicialmente ofertada
(considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), a alocação, desde que o
montante mínimo estipulado para a Oferta de Varejo Lock-up tenha sido atendido, nos
termos do item (a) acima, será definida a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, observado que,
neste caso, poderá haver rateio.

Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados na realização dos
Pedidos de Reserva que: (i) leiam cuidadosamente os termos e as condições
estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos à
prioridade na alocação, à liquidação da Oferta e as informações constantes deste
Prospecto e do Formulário de Referência, especialmente as seções “Sumário da
Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “ Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas 19 e 93 deste Prospecto Preliminar,
respectivamente, bem como o item “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência;
(ii) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar seu
Pedido de Reserva, se esta exigirá a manutenção de recursos em conta aberta e/ou
mantida junto a ela para fins de garantia do Pedido de Reserva; (iii) entrem em contato
com a Instituição Consorciada de sua preferência para obter informações mais
detalhadas sobre o prazo estabelecido pela Instituição Consorciada para a realização do
Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a realização do cadastro na Instituição
Consorciada, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados por cada
Instituição Consorciada; e (iv) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua
preferência, antes de preencher e entregar o seu Pedido de Reserva, a possibilidade de
débito antecipado da reserva por parte da Instituição Consorciada.
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Procedimento da Oferta Não Institucional – Segmento Private
Observado o disposto neste item, será permitida aos Investidores do Segmento Private a
participação na Oferta do Segmento Private mediante preenchimento de Pedido de Reserva com
uma única Instituição Consorciada, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva
do Segmento Private por Investidor do Segmento Private.
Os Investidores do Segmento Private que aderirem à Oferta Não Institucional não
participarão do Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação
do Preço por Ação.
Os Investidores do Segmento Private deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos
de Reserva, o procedimento abaixo:
(a) durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme
o caso, cada um dos Investidores do Segmento Private interessados em participar da
Oferta Não Institucional deverá realizar Pedido de Reserva, irrevogável e irretratável,
exceto pelo disposto nas alíneas (c), (e), (f), (h), (j) e (k) abaixo, observadas as condições
do Pedido de Reserva;
(b) os Investidores do Segmento Private que tenham interesse em participar diretamente da
Oferta do Segmento Private Lock-up, deverão, necessariamente, indicar no Pedido de
Reserva que estão de acordo com o Lock-up Segmento Private, sob pena de serem
considerados Investidores do Segmento Private Sem Lock-Up e não participarem da
Alocação Segmento Private Lock-up;
(c) os Investidores do Segmento Private que tenham interesse em participar diretamente da
Oferta do Segmento Private, mas não possuem interesse em participar do Lock-up
Segmento Private, deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que desejam ser
considerados Investidores do Segmento Private Sem Lock-Up;
(d) os Investidores do Segmento Private poderão estipular, no Pedido de Reserva, um preço
máximo por Ação como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, sem necessidade
de posterior confirmação, sendo que, caso o Preço por Ação seja fixado em valor superior
ao valor estabelecido pelo Investidor do Segmento Private, o respectivo Pedido de Reserva
será automaticamente cancelado;
(e) as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por
Investidores do Segmento Private titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo
respectivo investidor. Recomenda-se aos Investidores do Segmento Private interessados na
realização de Pedidos de Reserva que: (i) leiam cuidadosamente os termos e condições
estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos à prioridade
na alocação, à liquidação da Oferta e as informações constantes deste Prospecto
Preliminar; (ii) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de
realizar o seu Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá a manutenção de
recursos em conta nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva;
(iii) entrem em contato com a Instituição Consorciada de sua preferência para obter
informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela Instituição Consorciada para
a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a realização do cadastro na
Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados por cada
Instituição Consorciada; e (iv) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência,
antes de preencher e entregar o seu Pedido de Reserva, a possibilidade de débito
antecipado da reserva por parte da Instituição Consorciada;
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(f) os Investidores do Segmento Private deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período
de Reserva, sendo que os Investidores do Segmento Private que sejam Pessoas Vinculadas
deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa
Vinculada, sob pena de seu Pedido de Reserva ser cancelado pela Instituição Consorciada;
(g) caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade total de
Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), será vedada a colocação de Ações aos Investidores do Segmento Private
que sejam Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores do
Segmento Private que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, com
exceção àqueles Pedidos de Reserva que forem realizados durante o Período de Reserva
para Pessoas Vinculadas;
(h) caso a d e m a n d a total por Ações da Oferta do Segmento Private Lock-up objeto dos
Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento Private Lock-up: (a) seja
igual ou inferior ao montante mínimo de Ações destinadas à Oferta do Segmento Private
Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva
realizados por Investidores do Segmento Private Lock-up, de modo que as Ações
remanescentes da Oferta do Segmento Private Lock-up, se houver, poderão ser
destinadas aos Investidores Institucionais; ou (b) exceda o montante mínimo de Ações
destinadas à Oferta do Segmento Private Lock-up, poderá, a exclusivo critério da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, ser realizado rateio
proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto,
as frações de Ações. Caso haja Rateio Oferta Segmento Private Lock-up, os valores
depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração juros ou correção
monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos
eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da Data de Liquidação;
(i) caso a demanda total por Ações da Oferta do Segmento Private Sem Lock-Up objeto dos
Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento Private Sem Lock-Up : (a)
seja igual ou inferior ao montante mínimo de Ações destinadas à Oferta do Segmento
Private Sem Lock-Up , não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os
Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento Private Sem Lock-Up , de
modo que as Ações remanescentes da Oferta do Segmento Private Sem Lock-Up , se
houver, poderão ser destinadas aos Investidores Institucionais; ou (b) exceda o montante
mínimo de Ações destinadas à Oferta do Segmento Private Sem Lock-Up , poderá, a
exclusivo critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta,
ser realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações. Caso haja Rateio Oferta Private Sem
Lock-up, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração,
juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores
relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da
Data de Liquidação;
(j) até as 16h00 do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio
de Início, serão informados a cada Investidor do Segmento Private pela Instituição
Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio do seu
respectivo endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por fac-símile, telefone ou
correspondência, a Data de Liquidação, a quantidade de Ações alocadas (ajustada, se for o
caso, em decorrência do Rateio do Segmento Private), o Preço por Ação e o valor do
respectivo investimento, sendo que, em qualquer caso, o valor do investimento será
limitado àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva;
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(k) até as 10h00 da Data de Liquidação, cada Investidor do Segmento Private que tenha
realizado Pedido de Reserva deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos
imediatamente disponíveis, em moeda corrente nacional, do valor indicado na alínea (c)
acima à Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, sob
pena de, em não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva automaticamente cancelado; em
caso de tal cancelamento automático, a Instituição Consorciada que tenha recebido o
Pedido de Reserva deverá garantir a liquidação por parte do respectivo Investidor do
Segmento Private;
(l) na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido
de Reserva entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao respectivo Investidor do
Segmento Private que tenha realizado Pedido de Reserva, de acordo com os procedimentos
previstos no Contrato de Colocação, desde que tenha efetuado o pagamento previsto na
alínea (i) acima;
(m) caso: (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste
Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco
assumido pelos Investidores do Segmento Private ou a sua decisão de investimento, nos
termos do artigo 45, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos
termos do artigo 20 da Instrução CVM 400; e/ou (c) a Oferta seja modificada, nos termos
do artigo 27 da Instrução CVM 400, o Investidor do Segmento Private poderá desistir do
respectivo Pedido de Reserva, devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição
Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva (1) até as 12h00 do 5º
(quinto) dia útil subsequente à data de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da
alínea (a) acima; e (2) até as 12h00 do 5º (quinto) dia útil subsequente à data da
suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos das alíneas (b) e (c) acima.
Adicionalmente, os casos das alíneas (b) e (c) acima serão imediatamente divulgados por
meio de Anúncio de Retificação, nos mesmos veículos utilizados para disponibilização do
Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM
400. No caso da alínea (c) acima, após a disponibilização do Anúncio de Retificação, a
respectiva Instituição Consorciada deverá acautelar-se e certificar-se, no momento do
recebimento das aceitações da Oferta, de que o respectivo Investidor do Segmento Private
está ciente de que os termos da Oferta foram alterados e de que tem conhecimento das
novas condições. Caso o Investidor do Segmento Private não informe sua decisão de
desistência do Pedido de Reserva nos termos deste inciso, o Pedido de Reserva será
considerado válido e o Investidor do Segmento Private deverá efetuar o pagamento do
valor do investimento. Caso o Investidor do Segmento Private já tenha efetuado o
pagamento nos termos da alínea (i) acima e venha a desistir do Pedido de Reserva nos
termos deste inciso, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração,
juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores
relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados do
pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva; e
(n) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de cancelamento ou revogação da Oferta,
todos os Pedidos de Reserva serão cancelados e a Instituição Consorciada que tenha
recebido o respectivo Pedido de Reserva comunicará ao respectivo Investidor do Segmento
Private o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante
disponibilização de comunicado ao mercado. Caso o Investidor do Segmento Private já
tenha efetuado o pagamento nos termos da alínea (i) acima, os valores depositados serão
devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no
prazo de 3 (três) dias úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta.
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Lock-up Segmento Private. Os Investidores do Segmento Private que indicarem em seu Pedido de
Reserva que estão de acordo com o Lock-up Segmento Private e subscreverem/adquirirem Ações
no âmbito da Oferta Não Institucional não poderão, pelo Período de Lock-up Segmento Private,

oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia, ceder ou alienar de outra
forma ou a qualquer título, tais Ações. Dessa forma, como condição para a participação na Oferta
Não Institucional, cada Investidor do Segmento Private, ao realizar seu Pedido de Reserva,
autorizará seu agente de custódia na Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais Ações para
a carteira mantida pela Central Depositária gerida pela B3 exclusivamente para este fim. Em
qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o
encerramento do Período de Lock-up Segmento Private.
Não obstante o Lock-up Segmento Private, as Ações adquiridas no âmbito da Oferta do Segmento
Private Lock-up poderão ser outorgadas em garantia da Câmara de Compensação e Liquidação da
B3, caso as Ações venham a ser consideradas elegíveis para depósito de garantia, de acordo com
os normativos da B3, independentemente das restrições mencionadas acima. Neste caso, a Câmara
de Compensação e Liquidação da B3 estará autorizada a desbloquear as Ações adquiridas no
âmbito da Oferta do Segmento Private Lock-up que foram depositadas em garantia para fins de
excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3.
Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores do Segmento Private por
quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o Período de Lock-up Segmento Private, e
tendo em vista a impossibilidade das Ações serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em
garantia ou permutadas, de forma direta ou indireta, tais restrições poderão causar-lhes perdas. Para
mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os

Investidores do Segmento Private e os Investidores de Varejo Lock-up que se
comprometerem a observar o Lock-up Segmento Private e o Lock-up Varejo,
respectivamente, diante da impossibilidade de transferir, emprestar, onerar, dar em
garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de
emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer
em perdas em determinadas situações”, na página 99 deste Prospecto Preliminar.
Procedimento da Oferta Não Institucional – Oferta de Varejo
Observado o disposto neste item, será permitida aos Investidores de Varejo a participação na
Oferta de Varejo mediante o preenchimento de Pedido de Reserva com uma única Instituição
Consorciada, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva de Varejo por
Investidor de Varejo.
Os Investidores de Varejo que aderirem à Oferta Não Institucional não participarão do
Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
Os Investidores de Varejo deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos de Reserva,
o procedimento abaixo:
(a) durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, cada um
dos Investidores de Varejo interessados em participar da Oferta Não Institucional deverá
realizar Pedido de Reserva com uma única Instituição Consorciada, irrevogável e
irretratável, exceto pelo disposto nas alíneas (c), (e), (f), (h), (j) e (k) abaixo, observadas
as condições do Pedido de Reserva;
(b) os Investidores de Varejo que tenham interesse em participar diretamente da Oferta de
Varejo Lock-up, deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que estão de
acordo com o Lock-up Varejo, sob pena de serem considerados Investidores de Varejo
Sem Lock-Up e não participarem da Alocação Varejo Lock-up;
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(c) os Investidores de Varejo que tenham interesse em participar diretamente da Oferta de
Varejo, mas não possuem interesse em participar do Lock-up Varejo, deverão,
necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que desejam ser considerados
Investidores de Varejo Sem Lock-Up;
(d) os Investidores de Varejo poderão estipular, no Pedido de Reserva, um preço máximo por
Ação como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, sem necessidade de posterior
confirmação, sendo que, caso o Preço por Ação seja fixado em valor superior ao valor
estabelecido pelo Investidor de Varejo, o respectivo Pedido de Reserva será
automaticamente cancelado;
(e) as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por
Investidores de Varejo titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo investidor.
Recomenda-se aos Investidores de Varejo interessados na realização de Pedidos de Reserva
que: (i) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de Reserva
especialmente os procedimentos relativos à prioridade na alocação, à liquidação da Oferta e
as informações constantes deste Prospecto; (ii) verifiquem com a Instituição Consorciada de
sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério,
exigirá a manutenção de recursos em conta nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia
do Pedido de Reserva; (iii) entrem em contato com a Instituição Consorciada de sua
preferência para obter informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela
Instituição Consorciada para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a
realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos
operacionais adotados por cada Instituição Consorciada; e (iv) verifiquem com a Instituição
Consorciada de sua preferência, antes de preencher e entregar o seu Pedido de Reserva, a
possibilidade de débito antecipado da reserva por parte da Instituição Consorciada;
(f) os Investidores de Varejo deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva,
sendo que os Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas deverão,
necessariamente, indicar no Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa Vinculada, sob
pena de seu Pedido de Reserva ser cancelado pela Instituição Consorciada;
(g) caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade total de
Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), será vedada a colocação de Ações aos Investidores de Varejo que sejam
Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo que
sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, com exceção àqueles Pedidos de
Reserva que forem realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas;
(h) caso a demanda por Ações da Oferta de Varejo Lock-up objeto dos Pedidos de Reserva
realizados por Investidores de Varejo Lock-up: (a) seja igual ou inferior ao montante
mínimo de Ações destinadas à Oferta de Varejo Lock-up, não haverá rateio, sendo
integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de
Varejo Lock-up, de modo que as Ações remanescentes da Oferta de Varejo Lock-up, se
houver, poderão ser destinadas aos Investidores de Varejo Sem Lock-Up; ou (b) exceda o
montante mínimo de Ações destinadas à Oferta de Varejo Lock-up, poderá, a exclusivo
critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, ser
realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações. Caso haja Rateio Oferta de Varejo
Lock-up, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração
juros, ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores
relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da
Data de Liquidação;
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(i) caso a demanda por Ações da Oferta de Varejo Sem Lock-Up objeto dos Pedidos de Reserva
realizados por Investidores de Varejo Sem Lock-Up: (a) seja igual ou inferior ao montante
mínimo de Ações da Oferta de Varejo Sem Lock-Up, não haverá rateio, sendo integralmente
atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo Sem Lock-Up,
de modo que as Ações remanescentes da Oferta de Varejo Sem Lock-Up, se houver, poderão
destinadas aos Investidores Institucionais; ou (b) exceda o montante mínimo de Ações da
Oferta de Varejo Sem Lock-Up, poderá, a exclusivo critério da Companhia, dos Acionistas
Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, ser realizado rateio proporcional ao valor das
respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações. Caso
haja Rateio Investidores de Varejo Sem Lock-Up, os valores depositados em excesso serão
devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo
de 3 (três) dias úteis contados da Data de Liquidação;
(j) até as 16h00 do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de
Início, serão informados a cada Investidor de Varejo pela Instituição Consorciada que tenha
recebido o respectivo Pedido de Reserva por meio do seu respectivo endereço eletrônico, ou,
na sua ausência, por fac-símile, telefone ou correspondência, a Data de Liquidação, a
quantidade de Ações alocadas (ajustada, se for o caso, em decorrência do Rateio de Varejo),
o Preço por Ação e o valor do respectivo investimento, sendo que, em qualquer caso, o valor
do investimento será limitado àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva;
(k) até as 10h00 da Data de Liquidação, cada Investidor de Varejo que tenha realizado Pedido
de Reserva deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos imediatamente disponíveis,
em moeda corrente nacional, do valor indicado na alínea (c) acima à Instituição
Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva sob pena de, em não o
fazendo, ter seu Pedido de Reserva automaticamente cancelado; em caso de tal
cancelamento automático, a Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido de
Reserva deverá garantir a liquidação por parte do respectivo Investidor de Varejo;
(l) na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de
Reserva entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao respectivo Investidor de Varejo que
tenha realizado Pedido de Reserva de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de
Colocação, desde que tenha efetuado o pagamento previsto na alínea (i) acima;
(m) caso: (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste
Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco
assumido pelos Investidores de Varejo ou a sua decisão de investimento, nos termos do
artigo 45, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos do
artigo 20 da Instrução CVM 400; e/ou (c) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27
da Instrução CVM 400, o Investidor de Varejo poderá desistir do respectivo Pedido de
Reserva devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha
recebido o respectivo Pedido de Reserva (1) até as 12h00 do 5º (quinto) dia útil
subsequente à data de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a)
acima; e (2) até as 12h00 do 5º (quinto) dia útil subsequente à data da suspensão ou a
modificação da Oferta, nos casos das alíneas (b) e (c) acima. Adicionalmente, os casos das
alíneas (b) e (c) acima serão imediatamente divulgados por meio de Anúncio de
Retificação, nos mesmos veículos utilizados para disponibilização do Aviso ao Mercado e do
Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. No caso da alínea
(c) acima, após a disponibilização do Anúncio de Retificação, a respectiva Instituição
Consorciada deverá acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das
aceitações da Oferta, de que o respectivo Investidor de Varejo está ciente de que a Oferta
original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições. Caso o Investidor de
Varejo não informe sua decisão de desistência do Pedido de Reserva, nos termos deste
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inciso, o Pedido de Reserva, será considerado válido e o Investidor de Varejo deverá
efetuar o pagamento do valor do investimento. Caso o Investidor de Varejo já tenha
efetuado o pagamento nos termos da alínea (i) acima e venha a desistir do Pedido de
Reserva nos termos deste inciso, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso,
dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis
contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva; e
(n) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de cancelamento ou revogação da Oferta,
todos os Pedidos de Reserva serão cancelados e a Instituição Consorciada que tenha
recebido o respectivo Pedido de Reserva comunicará ao respectivo Investidor de Varejo o
cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante disponibilização de
comunicado ao mercado. Caso o Investidor de Varejo já tenha efetuado o pagamento nos
termos da alínea (i) acima, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso,
dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis
contados da comunicação do cancelamento da Oferta.

Lock-up Varejo. Os Investidores de Varejo que indicarem em seu Pedido de Reserva que estão de
acordo com o Lock-up Varejo e subscreverem/adquirirem Ações no âmbito da Oferta Não
Institucional, não poderão, pelo Período de Lock-up Varejo, oferecer, vender, alugar (emprestar),

contratar a venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais
Ações. Dessa forma, como condição para a sua participação na Oferta Não Institucional, cada
Investidor de Varejo, ao realizar seu Pedido de Reserva, autorizará seu agente de custódia na Central
Depositária gerida pela B3 a depositar tais Ações para a carteira mantida pela Central Depositária
gerida pela B3 exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na
Central Depositária gerida pela B3 até o encerramento do Período de Lock-up Varejo.

Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores de Varejo por quaisquer
motivos venham a precisar de liquidez durante o Período de Lock-up Varejo, e tendo em vista a
impossibilidade das Ações serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou
permutadas, de forma direta ou indireta, tais restrições poderão causar-lhes perdas. Para mais
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os

Investidores do Segmento Private e os Investidores de Varejo que se comprometerem a
observar o Lock-up Segmento Private e o Lock-up Varejo, respectivamente, diante da
impossibilidade de transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de
forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de
sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em
determinadas situações”, na página 99 deste Prospecto Preliminar.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e da Deliberação CVM 860,
o Pedido de Reserva será o documento por meio do qual o Investidor Não Institucional aceitará
participar da Oferta, subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as Ações que vierem a ser a ele
alocadas. Dessa forma, a subscrição/aquisição das Ações pelos Investidores Não Institucionais será
formalizada por meio do Pedido de Reserva e do sistema de registro da B3, sendo, portanto,
dispensada a apresentação de boletim de subscrição e de contrato de compra e venda.
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Procedimento da Oferta Institucional
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos acima descritos, as Ações remanescentes,
inclusive as que não forem colocadas no âmbito da Oferta Não Institucional, serão destinadas à
colocação junto a Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes
de Colocação Internacional, não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais reservas
antecipadas, inexistindo valores mínimo e máximo de investimento e assumindo cada Investidor
Institucional a obrigação de verificar se está cumprindo os requisitos acima para participar da
Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de investimento durante o Procedimento
de Bookbuilding, de acordo com as seguintes condições:
(a) caso o número de Ações objeto de intenções de investimento recebidas de Investidores
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da Instrução
CVM 400, exceda o total de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de
Reserva, nos termos e condições descritos acima, terão prioridade no atendimento de suas
respectivas intenções de investimento os Investidores Institucionais que, a critério da
Companhia, dos Acionistas Vendedores, dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de
Colocação Internacional, levando em consideração o disposto no Plano de Distribuição, nos
termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do Regulamento do Novo
Mercado, melhor atendam ao objetivo da Oferta de criar uma base diversificada de
acionistas, formada por Investidores Institucionais com diferentes critérios de avaliação
sobre as perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura macroeconômica
brasileira e internacional;
(b) até as 16h00 do 1º (primeiro) dia útil imediatamente subsequente à data de
disponibilização do Anúncio de Início, os Investidores Institucionais serão informados, por
meio de seu respectivo endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone, sobre a
Data de Liquidação, a quantidade de Ações alocada e o valor do respectivo investimento. A
entrega das Ações alocadas deverá ser realizada na Data de Liquidação, mediante
pagamento, em moeda corrente nacional, à vista e em recursos imediatamente disponíveis,
do valor resultante do Preço por Ação multiplicado pela quantidade de Ações alocadas, de
acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Colocação; e
(c) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de cancelamento ou revogação da Oferta,
todos as intenções de investimento serão canceladas e o Coordenador da Oferta que tenha
recebido a respectiva intenção de investimento comunicará ao respectivo Investidor
Institucional o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante
disponibilização de comunicado ao mercado. Caso o Investidor Institucional já tenha
efetuado o pagamento nos termos da alínea (b) acima, os valores depositados serão
devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no
prazo de 3 (três) dias úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e da Deliberação CVM 860,
o Termo de Aceitação será o documento de aceitação por meio do qual o Investidor Institucional
aceitará participar da Oferta, subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as Ações que vierem a ser a
ele alocadas. Dessa forma, a subscrição/aquisição das Ações será formalizada por meio do referido
Termo de Aceitação e do sistema de registro da B3, sendo, portanto, dispensada a apresentação de
boletim de subscrição e de contrato de compra e venda.
As Ações que forem objeto de esforços de venda no exterior pelos Agentes de Colocação
Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas no
Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, nos termos da Resolução
4.373, da Resolução CVM 13 ou da Lei 4.131.
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Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite
máximo de 20% do total das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as
Ações Suplementares). Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso
de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade total de Ações inicialmente ofertada (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), não será permitida a colocação de
Ações junto aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo tais ordens ou
intenções de investimento realizadas por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
automaticamente canceladas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Ação e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado secundário. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à

Oferta e às Ações – A participação de Investidores Institucionais que sejam considerados
Pessoas Vinculadas, no Procedimento de Bookbuilding, poderá impactar adversamente a
fixação do Preço por Ação e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que
sejam considerados Pessoas Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de
emissão da Companhia no mercado secundário”, na página 96 deste Prospecto Preliminar.
Prazos da Oferta
Nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400, o prazo para a distribuição das Ações terá início na
data de disponibilização do Anúncio de Início, nos termos do artigo 52 e 54-A da Instrução CVM
400, e será encerrado na data de disponibilização do Anúncio de Encerramento, limitado ao prazo
máximo de 6 (seis) meses, contado a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início, em
conformidade com os artigos 18 e 29 da Instrução CVM 400.
As Instituições Participantes da Oferta terão o prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início, para efetuar a colocação das Ações. A liquidação física e
financeira da Oferta deverá ser realizada até o último dia do Período de Colocação, exceto com
relação à distribuição das Ações Suplementares, cuja liquidação física e financeira deverá ser
realizada até o 2º (segundo) dia útil contado da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de
Ações Suplementares. As Ações serão entregues aos respectivos investidores até as 16:00 horas da
Data de Liquidação ou da Data de Liquidação das Ações Suplementares, conforme o caso.
A data de início da Oferta será divulgada mediante a disponibilização do Anúncio de Início em
conformidade com o artigo 52 da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado serão
anunciados mediante a disponibilização do Anúncio de Encerramento, em conformidade com o
artigo 29 da Instrução CVM 400.
Contrato de Colocação
O Contrato de Colocação será celebrado pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos
Coordenadores da Oferta, tendo como interveniente anuente a B3. De acordo com os termos do
Contrato de Colocação, os Coordenadores da Oferta concordaram em distribuir, em regime de
garantia firme de liquidação individual e não solidária, a totalidade das Ações inicialmente ofertadas
(considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares), diretamente ou
por meio das Instituições Consorciadas, em conformidade com as disposições da Instrução CVM
400 e observados os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado.
Os Coordenadores da Oferta prestarão Garantia Firme de Liquidação, conforme disposto
na seção “Informações Sobre à Oferta – Informações sobre a Garantia Firme de
Liquidação”, na página 70 deste Prospecto Preliminar.
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Nos termos do Contrato de Colocação Internacional, a ser celebrado na mesma data de celebração
do Contrato de Colocação, os Agentes de Colocação Internacional realizarão os esforços de
colocação das Ações no exterior.
O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional estabelecerão que a obrigação dos
Coordenadores da Oferta de efetuar o pagamento pelas Ações estará sujeita a determinadas condições,
como a ausência de eventos adversos relevantes na Companhia e nos Acionistas Vendedores e em
seus negócios, a execução de certos procedimentos pelos auditores independentes da Companhia,
entrega de opiniões legais pelos assessores jurídicos da Companhia e dos Coordenadores da Oferta,
bem como a assinatura de termos de restrição à negociação das Ações pela Companhia e pelos
Administradores, dentre outras providências necessárias.
De acordo com o Contrato de Colocação e com o Contrato de Colocação Internacional, a Companhia e
os Acionistas Vendedores assumirão a obrigação de indenizar os Coordenadores da Oferta e os
Agentes de Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas contingências.
O Contrato de Colocação Internacional obrigará a Companhia e os Acionistas Vendedores, a
indenizarem os Agentes de Colocação Internacional caso eles venham a sofrer perdas no exterior por
conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering Memoranda. O Contrato de
Colocação Internacional possui declarações específicas em relação à observância de isenções das leis
de valores mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se descumpridas, poderão dar ensejo a outros
potenciais procedimentos judiciais. Em cada um dos casos indicados acima, procedimentos judiciais
poderão ser iniciados contra a Companhia e os Acionistas Vendedores no exterior. Estes
procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores substanciais,
em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das indenizações devidas
nestes processos. Se eventualmente a Companhia for condenada em um processo no exterior em
relação a incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering Memoranda, se envolver valores
elevados, tal condenação poderá ocasionar um impacto significativo e adverso na Companhia.
Para informações adicionais, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações – A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de
colocação no exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta
de valores mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a ofertas de valores
mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma
oferta de valores mobiliários no Brasil”, a partir da página 97 deste Prospecto Preliminar.
O Contrato de Colocação estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto aos
Coordenadores da Oferta e à CVM, a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início, nos
endereços indicados na seção “Informações Sobre à Oferta – Informações Adicionais”, na página 75
deste Prospecto Preliminar.
Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta
Caso: (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
Investidores Não Institucionais, ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45,
parágrafo 4°, da Instrução CVM 400; (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da
Instrução CVM 400; (iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução
CVM 400; e/ou (iv) o Preço por Ação seja fixado abaixo de 20% do preço inicialmente indicado,
considerando um preço por Ação que seja o resultado da aplicação de 20% sobre o valor máximo
da Faixa Indicativa, sendo que o valor resultante desta aplicação de 20% deverá ser descontado do
valor mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item
2.2.1 do Ofício-Circular CVM/SRE, poderão os Investidores Não Institucionais desistir de seus
respectivos Pedidos de Reserva sem quaisquer ônus, nos termos abaixo descritos.
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A revogação, suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente
divulgada por meio de Anúncio de Retificação a ser disponibilizado nas páginas da Companhia, das
Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de computadores, constantes
deste Prospecto Preliminar, mesmos meios utilizados para disponibilização do Aviso ao Mercado,
bem como para sua nova divulgação (com o logotipo das Instituições Consorciadas) e do Anúncio
de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400.
Na hipótese de suspensão, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400, ou modificação
da Oferta, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400, ou da ocorrência de um Evento
de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, as Instituições Consorciadas deverão
acautelar-se e certificar-se, no momento das aceitações da Oferta, de que o Investidor Não
Institucional está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das novas
condições estabelecidas. Caso o Investidor Não Institucional já tenha aderido à Oferta, cada
Instituição Consorciada deverá comunicar diretamente, por correio eletrônico, correspondência
física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação ao Investidor Não
Institucional que tenha efetuado Pedido de Reserva junto a tal Instituição Consorciada a respeito
da modificação efetuada. Em tais casos, o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu
Pedido de Reserva, nos termos acima descritos, até as 16h00 do 5º (quinto) dia útil subsequente à
data de recebimento, pelo Investidor Não Institucional, da comunicação direta pela Instituição
Consorciada acerca da suspensão ou modificação da Oferta.
Caso o Investidor Não Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência
do Pedido de Reserva, nos termos descritos acima, seu respectivo Pedido de Reserva
será considerado válido e o Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento
do valor total de seu investimento nos termos deste Prospecto Preliminar.
Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos desse Prospecto
Preliminar e decida desistir do Pedido de Reserva nas condições previstas acima, os valores
depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem
reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente
aplicáveis sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que, caso
venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua
alíquota majorada, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados do pedido de cancelamento do
respectivo Pedido de Reserva.
Na hipótese de: (i) não haver a conclusão da Oferta; (ii) resilição do Contrato de Colocação;
(iii) cancelamento da Oferta; (iv) revogação da Oferta que torne ineficazes a Oferta e os atos de
aceitação anteriores ou posteriores; ou, ainda, (v) em qualquer outra hipótese de devolução dos
Pedidos de Reserva em função de expressa disposição legal, todos os Pedidos de Reserva serão
automaticamente cancelados, e cada uma das Instituições Consorciadas que tenha recebido
Pedidos de Reserva comunicará ao respectivo Investidor Não Institucional sobre o cancelamento da
Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante disponibilização de comunicado ao mercado.
Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos deste Prospecto
Preliminar, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção
monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos
eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros
tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que
tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados do recebimento
pelo Investidor Não Institucional da comunicação acerca de quaisquer dos eventos acima referidos.
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Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
A Garantia Firme de Liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos Coordenadores da
Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, de integralizar/liquidar pelo Preço por Ação,
financeiramente as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações
Suplementares) que tenham sido subscritas/adquiridas, porém não integralizadas/liquidadas, no
Brasil, pelos seus respectivos investidores na Data de Liquidação, na proporção e até o limite
individual de Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, nos
termos do Contrato de Colocação. A Garantia Firme de Liquidação é vinculante a partir do momento
em que for concluído o Procedimento de Bookbuilding, concedido o registro da Companhia como
emissora de valores mobiliários sob a categoria “A” e os registros da Oferta pela CVM, assinado o
Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional e cumpridas as condições suspensivas
neles previstas, disponibilizado o Prospecto Definitivo e disponibilizado o Anúncio de Início.
Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) objeto de
Garantia Firme de Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas por investidores não sejam totalmente
integralizadas/liquidadas por estes até a Data de Liquidação, cada Coordenador da Oferta, observado o
disposto no Contrato de Colocação, subscreverá/adquirirá e integralizará/liquidará, na Data de Liquidação,
pelo Preço por Ação, na proporção e até o limite individual da Garantia Firme de Liquidação prestada por
cada um dos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, a totalidade do saldo resultante
da diferença entre (i) o número de Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações
Suplementares) objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos
termos do Contrato de Colocação e multiplicado pelo Preço por Ação; e (ii) o número de Ações
(considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) objeto da Garantia Firme
de Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas, no Brasil, por investidores e por esses
integralizadas/liquidadas no mercado, multiplicado pelo Preço por Ação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 400, em caso de exercício da Garantia
Firme de Liquidação, caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos termos do
Contrato de Colocação, tenham interesse em revender tais Ações antes da disponibilização do Anúncio
de Encerramento, o preço de revenda dessas Ações será o preço de mercado das ações ordinárias de
emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo, entretanto, que as operações
realizadas em decorrência das Atividades de Estabilização não estarão sujeitas a tais limites.
Coordenador da Oferta

Quantidade(1)

Percentual

Coordenador Líder .........................................................
XP ................................................................................
Itaú BBA .......................................................................
Citi ...............................................................................
Total ........................................................................

23.942.682
20.559.477
13.728.005
6.831.472
65.061.637,0

36,80%
31,60%
21,10%
10,50%
100,00

Coordenador da Oferta

Quantidade(1)

Percentual

Coordenador Líder .........................................................
XP ................................................................................
Itaú BBA .......................................................................
Citi ...............................................................................
Total ........................................................................

32.322.621
27.755.294
18.532.807
9.222.487
87.833.209

(1)

(1)

(%)

Sem considerar as Ações Adicionais.

(%)

36,80%
31,60%
21,10%
10,50%
100,00

Considerando as Ações Adicionais.

As proporções previstas na tabela acima poderão ser realocadas de comum acordo entre os
Coordenadores da Oferta.
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Estabilização de Preços das Ações e Formador de Mercado
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, realizar
operações bursáteis visando à estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia na B3, dentro de até 30 (trinta) dias contados da data de início da negociação das
Ações na B3, inclusive, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de
Estabilização, o qual foi previamente submetido à análise e aprovação da CVM e da B3, nos termos
do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476, antes da
disponibilização do Anúncio de Início.
Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador ou da Corretora de realizar operações
bursáteis e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas e retomadas a qualquer
momento, observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador e
a Corretora poderão escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e
venda das Ações no âmbito das atividades de estabilização, não estando obrigados a realizá-las em
todos os dias ou em qualquer data específica, podendo, inclusive, interrompê-las e retomá-las a
qualquer momento, a seu exclusivo critério.
O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Agente
Estabilizador e à CVM a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início, nos endereços indicados na
seção “Informações Sobre à Oferta – Informações Adicionais”, na página 75 deste Prospecto Preliminar.
Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta
recomendaram à Companhia e aos Acionistas Vendedores a contratação de instituição para
desenvolver atividades de formador de mercado, nos termos da Instrução da CVM nº 384,
de 17 de março de 2003, no entanto, não houve contratação de formador de mercado.
Violações das Normas de Conduta
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por quaisquer das
Instituições Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas nos respectivos termos de adesão
ao Contrato de Colocação, na Carta-Convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da
Oferta, ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no
âmbito da Oferta, incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400,
especialmente as normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as Ações
(considerando as Ações Adicionais), emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta,
conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério
exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas por eles julgadas
cabíveis: (i) deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação das
Ações (considerando as Ações Adicionais) no âmbito da Oferta, sendo canceladas todas as ordens
de investimento e Pedidos de Reserva que tenha recebido e a Instituição Consorciada deverá
informar imediatamente aos respectivos investidores sobre referido cancelamento, devendo ser
restituídos pela Instituição Consorciada integralmente aos respectivos investidores os valores
eventualmente dados em contrapartida às Ações (considerando as Ações Adicionais), no prazo
máximo de até 3 (três) dias úteis contados da data de divulgação do descredenciamento da
Instituição Consorciada, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária e, ainda, sem
reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente
aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos
que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua
alíquota majorada; (ii) arcará integralmente com quaisquer custos, perdas, incluindo lucros
cessantes, danos e prejuízos relativos à sua exclusão como Instituição Participante da Oferta,
incluindo custos com publicações, indenizações decorrentes de eventuais condenações judiciais em
ações propostas por investidores por conta do cancelamento, honorários advocatícios e demais
custos perante terceiros, inclusive custos decorrentes de demandas de potenciais investidores; (iii)
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indenizará, manterá indene e isentará os Coordenadores da Oferta, suas afiliadas e respectivos
administradores, acionistas, sócios, funcionários e empregados, bem como os sucessores e
cessionários dessas pessoas por toda e qualquer perda que estes possam incorrer; e (iv) poderá ter
suspenso, por um período de 6 (seis) meses contados da data da comunicação da violação, o
direito de atuar como instituição intermediária em ofertas públicas de distribuição de valores
mobiliários sob a coordenação de quaisquer dos Coordenadores da Oferta. Os Coordenadores da
Oferta não serão, em hipótese alguma, responsáveis por quaisquer prejuízos causados aos
investidores que tiverem suas intenções de investimento e Pedidos de Reserva cancelados por força
do descredenciamento da Instituição Consorciada. A Instituição Consorciada deverá comunicar
imediatamente o referido cancelamento aos investidores de quem tenha recebido ordem de
investimento e Pedido de Reserva no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da data de
divulgação de seu descredenciamento.
Direitos, Vantagens e Restrições das Ações
As Ações (considerando as Ações Adicionais) conferirão aos seus titulares os mesmos direitos,
vantagens e restrições conferidos aos titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos
termos previstos em seu Estatuto Social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do
Novo Mercado, conforme vigentes nesta data, dentre os quais se destacam os seguintes:
(i) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que a cada ação ordinária de
emissão da Companhia corresponderá um voto;
(ii) direito de alienação das ações ordinárias de emissão da Companhia nas mesmas condições
asseguradas ao acionista controlador alienante, em caso de alienação, direta ou indireta, a
título oneroso, do controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como
por meio de operações sucessivas (tag along de 100% do preço);
(iii) direito de alienação das ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de
aquisição de ações a ser realizada pela Companhia ou pelos eventuais acionistas
controladores da Companhia, em caso de cancelamento do registro de companhia aberta
ou de saída do Novo Mercado, por, no mínimo, seu valor justo, apurado mediante laudo de
avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada com experiência comprovada;
(iv) no caso de liquidação da Companhia, direito de participar do acervo da Companhia, na
proporção da sua participação no capital social, nos termos do artigo 109, inciso II, da Lei
das Sociedades por Ações;
(v) direito de preferência na subscrição de novas ações, debêntures conversíveis em ações e
bônus de subscrição emitidos pela Companhia, conforme conferido pelo artigo 109, inciso
IV, da Lei das Sociedades por Ações, exceto conforme previsto no artigo 172, inciso I, da
Lei das Sociedades por Ações e do disposto no estatuto social da Companhia;
(vi) direito ao dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido,
ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações e do disposto no
estatuto social da Companhia;
(vii) direito ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que a
Companhia vier a declarar a partir da data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding; e
(viii) todos os demais direitos assegurados às ações ordinárias de emissão da Companhia, nos
termos previstos no Regulamento do Novo Mercado, no Estatuto Social da Companhia e
na Lei das Sociedades por Ações.
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Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de emissão da
Companhia, veja a seção “18. Valores Mobiliários” do Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto Preliminar, a partir da página 287 deste Prospecto Preliminar.
Negociação das Ações na B3
A Companhia e a B3 celebrarão oportunamente o Contrato de Participação no Novo Mercado, por
meio do qual a Companhia aderirá às práticas diferenciadas de governança corporativa do Novo
Mercado da B3, disciplinado pelo Regulamento do Novo Mercado, que estabelece regras
diferenciadas de governança corporativa e divulgação de informações ao mercado a serem
observadas pela Companhia, mais rigorosas do que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades
por Ações, observado que o referido contrato entrará em vigor na data de disponibilização do
Anúncio de Início.
As Ações passarão a ser negociadas no Novo Mercado a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente
à disponibilização do Anúncio de Início sob o código “VITT3”. A adesão ao Novo Mercado está
sujeita à conclusão da Oferta.
De acordo com o disposto no Regulamento do Novo Mercado, o percentual mínimo de ações em
circulação que deve ser mantido pelas sociedades que aderirem ao Novo Mercado é de 25% do total
do capital social de tais sociedades, de modo que, após a realização da Oferta, a Companhia deverá
manter ações representativas de, no mínimo, 25% do seu capital social em circulação (free float).
As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado encontram-se resumidas no Formulário
de Referência, anexo a este Prospecto Preliminar, a partir da página 287 deste Prospecto Preliminar.
Para informações adicionais sobre a negociação das Ações na B3, consulte uma instituição autorizada a
operar na B3.
Recomenda-se a leitura, além deste Prospecto, do Formulário de Referência, para
informações adicionais sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuação, suas
atividades e situação econômica e financeira, e os fatores de risco que devem ser
considerados antes da decisão de investimento nas Ações.
Acordos de Restrição à Venda de Ações (Lock-up)
A Companhia, os Acionistas Vendedores e Administradores da Companhia celebrarão Instrumentos
de Lock-Up, por meio dos quais obrigar-se-ão perante os Coordenadores da Oferta e os Agentes de
Colocação Internacional, pelo Período de Lock-up, conforme seja aplicável em cada Instrumento de
Lock-up, a não efetuar quaisquer das seguintes operações, direta ou indiretamente, conforme
aplicável em cada caso, sem o prévio consentimento dos Agentes de Colocação Internacional e dos
Coordenadores da Oferta: (i) emitir, ofertar, vender, contratar a venda, empenhar ou de outro
modo dispor dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (ii) emitir, ofertar, vender, contratar a
venda, contratar a compra, subscrever ou outorgar quaisquer opções, direitos ou garantias para
adquirir os Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (iii) celebrar qualquer contrato de hedge, ou
qualquer outra transação ou acordo que resulte em ou razoavelmente seja esperado que conduza
ou resulte em uma venda, empréstimo, garantia ou outro tipo de disposição (seja pela Companhia
ou outra pessoa que não a Companhia) ou a transferência de quaisquer dos resultados econômicos
direta ou indiretamente decorrentes da titularidade dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (iv)
protocolar ou submeter, ou fazer com que seja protocolado ou submetido, inclusive por meio de
submissão confidencial, um pedido de registro, prospecto ou prospecto suplementar (ou
aditamento ou suplemento de quaisquer dos documentos supramencionados), conforme os termos
do Securities Act ou das leis brasileiras; ou (v) divulgar publicamente a intenção de efetuar
qualquer operação especificada nos itens (i), (ii), (iii) e (iv) acima.
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As vedações listadas acima não se aplicarão: (i) à Companhia em relação a (a) outorgas pela
Companhia de opções de ações para empregados ou outorgas de ações, ou emissão de ações
ordinárias relacionadas ao exercício de quaisquer opções de ações, de acordo com os termos de um
plano de opção de ações devidamente aprovado em vigor na data de celebração do Contrato de
Distribuição e do Contrato de Colocação Internacional; (b) transferências realizadas para fins de
empréstimo a qualquer dos Coordenadores da Oferta ou a qualquer entidade indicada por tal
Coordenador da Oferta, de um certo número de ações conforme determinado por tal Coordenador
da Oferta, a fim de permitir a estabilização das Ações prevista no Contrato de Estabilização; (c) Ações
ofertadas, nos termos do Contrato de Distribuição, conforme disposto nos Prospectos; (i) aos
Acionistas Vendedores e aos Administradores da Companhia em relação a: (a) doações de boa-fé;
(b) transferências a um trust em benefício direto ou indireto do próprio signatário do instrumento
de Lock-up e/ou de familiares imediatos do mesmo; (c) transferências a quaisquer afiliadas
conforme definidas na Rule 501(b) da Regulação D do Securities Act, ou (d) transferências com o
consentimento prévio por escrito dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação
Internacional, respectivamente, desde que: (A) qualquer transferência, disposição ou distribuição
com relação aos itens (a), (b) e (c), o cessionário se comprometa por escrito a respeitar o prazo
remanescente do Período de Lock-up e confirme que está cumprindo os termos aqui previstos
desde a presente data, conforme aplicável; (B) com relação aos itens (a), (b) e (c) , a transferência
não envolva provisão para valor e (C) com relação aos itens (a), (b) e (c), nenhuma transferência
deve resultar de um pedido de registro público ou anúncio relativo ao mesmo durante o Período de
Lock-up. Para os fins deste item, considera-se “familiar imediato” qualquer relacionamento de
sangue, matrimonial, parceria doméstica ou adoção, até o primeiro primo.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações

– A venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das Ações,
após a conclusão da Oferta e do Período de Lock-up, poderá afetar negativamente o
preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado
secundário ou a percepção dos investidores sobre a Companhia”, na página 95 deste

Prospecto Preliminar.

Instituição Financeira Responsável pela Escrituração das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração, custódia e
transferência das ações ordinárias de emissão da Companhia é Banco Bradesco S.A.
Inadequação da Oferta
O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda
variável e, assim, os investidores que pretendam investir em ações estão sujeitos a perdas
patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que atua,
aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste Prospecto Preliminar
e no Formulário de Referência, anexo a este Prospecto Preliminar, a partir da página representa um
investimento de risco deste Prospecto Preliminar, e que devem ser cuidadosamente considerados
antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em ações não é, portanto, adequado
a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim,
não há qualquer classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de subscrever/adquirir
ações ou, com relação à qual o investimento em ações seria, no entendimento da Companhia, dos
Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, inadequado.
Condições a que a Oferta esteja submetida
A realização da Oferta não está submetida a nenhuma condição, exceto pelas condições de mercado.
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Informações Adicionais
A subscrição/aquisição das Ações apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais
que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento.
Recomenda-se aos potenciais investidores, incluindo-se os Investidores Institucionais,
que leiam este Prospecto Preliminar, em especial as seções “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de
Risco Relativos à Companhia”, nas páginas 93 e 19 deste Prospecto Preliminar,
respectivamente, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência,
anexo a este Prospecto Preliminar, a partir da página 287 deste Prospecto Preliminar,
antes de tomar qualquer decisão de investir nas Ações.
Os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores Não Institucionais
interessados em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições estipulados
nos Pedidos de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do Preço por Ação e à
liquidação da Oferta, bem como as informações constantes deste Prospecto Preliminar e do Formulário
de Referência, anexo a este Prospecto, a partir da página 287 deste Prospecto Preliminar,
especialmente as seções que tratam sobre os riscos aos quais a Companhia está exposta. É
recomendada a todos os investidores a leitura deste Prospecto e do Formulário de
Referência antes da tomada de qualquer decisão de investimento.
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela
CVM de divulgar o Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com o logotipo das
Instituições Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios de
Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, uma vez que não
possuem página própria registrada na rede mundial de computadores para este fim.
Os investidores que desejarem obter exemplar do Prospecto Preliminar ou informações adicionais
sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Aviso ao Mercado, aos
seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Companhia, dos
Coordenadores da Oferta e/ou das demais Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3,
conforme abaixo indicados:
COMPANHIA
VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.
Avenida Marginal Esquerda, 1000, Distrito Industrial
CEP 14600-000, São Joaquim da Barra, SP
At.: Sr. Alexandre Del Nero Frizzo
Tel.: +55 (16) 3810-8028
https://vittia.com.br/ri (neste website, clicar em “Documentos da Oferta”).
COORDENADORES DA OFERTA
BANCO MORGAN STANLEY S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600, 6 e 8º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Eduardo Mendez
Tel.: +55 (11) 3048-6000
http://www.morganstanley.com.br/prospectos/ (neste website, no item “Prospectos Locais”,
acessar o link “Prospecto Preliminar” no subitem “Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.”).
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XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida Chedid Jafet, 75, Torre Sul, 30º andar
CEP 04551-065, São Paulo, SP
At.: Sr. Vitor Saraiva
Tel.: +55 (11) 4871-4277
http://www.xpi.com.br (neste website, no item “Investimentos”, clicar em “Oferta Pública”, em
seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias da Vittia Fertilizantes e
Biológicos S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”).
BANCO ITAÚ BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata Domingues
Tel.: +55 (11) 3708-8000
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/, neste website clicar em
“Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.”, clicar em "2021", em "Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)" e
acessar o Prospecto Preliminar".
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida Paulista, 1.111, 16º andar
CEP 01311-920, São Paulo, SP
At.: Sr. Marcelo Millen
Tel.: +55 (11) 4009-2073
https://corporateportal.brazil.citibank.com/prospectos.html (neste website, clicar em “Vittia
Fertilizantes e Biológicos S.A.” e, a seguir, clicar em “2021”, na sequência, clicar em “Oferta Pública
Inicial de Ações (IPO)” e, por fim, clicar no link do “Prospecto Preliminar”)
Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na
Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, CEP 20159-900, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio
de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na cidade de São
Paulo, no Estado de São Paulo (www.cvm.gov.br – neste website acessar “Central de Sistemas” na
página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de “Primárias/Secundárias”, clicar no
item “Ações”, depois, na página referente a “Ofertas Primárias/Secundárias em Análise”, na tabela
“Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link referente ao “Vittia Fertilizantes e Biológicos
S.A.” e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Preliminar disponível); e (ii) B3
(http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertasem-andamento/, clicar em clicar em “Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.” e, posteriormente, acessar
“Prospecto Preliminar”).
Links para Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta
O AVISO AO MERCADO, BEM COMO SUA NOVA DISPONIBILIZAÇÃO (COM O LOGOTIPO
DAS INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS), O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE
ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E
QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS,
ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, EXCLUSIVAMENTE, NAS PÁGINAS NA REDE
MUNDIAL DE COMPUTADORES DA COMPANHIA, DOS COORDENADORES DA OFERTA
E/OU DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA INDICADAS ABAIXO.
COMPANHIA
VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.
https://vittia.com.br/ri (neste website, clicar em “Documentos da Oferta”).
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COORDENADORES DA OFERTA
BANCO MORGAN STANLEY S.A.
http://www.morganstanley.com.br/prospectos/ (neste website, no item “Comunicações ao Mercado”,
clicar no título do documento correspondente no subitem “Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.”).
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
http://www.xpi.com.br (neste website, no item “Investimentos”, clicar em “Oferta Pública”, em
seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias da Vittia Fertilizantes e
Biológicos S.A.” e, então, clicar em “Aviso ao Mercado”).
BANCO ITAÚ BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/, neste website clicar em
“Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.”, clicar em "2021", em "Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)" e
acessar o “Aviso ao Mercado".
CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.
https://corporateportal.brazil.citibank.com/prospectos.html (neste website, clicar em “Vittia
Fertilizantes e Biológicos S.A.” e, a seguir, clicar em “2021”, na sequência, clicar em “Oferta Pública
Inicial de Ações (IPO)” e, por fim, selecionar o título do documento correspondente).
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências das
Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na página
da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).
Este Prospecto não constitui uma oferta de venda de Ações nos Estados Unidos ou em
qualquer outra jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não será realizado
nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão
regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil. As Ações não
poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S.
persons, conforme definido no Regulamento S, sem que haja o registro sob o Securities
Act, ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do Securities Act. A
Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta não realizaram e
não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos
nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro
país. Qualquer informação aqui contida não deverá ser levada, transmitida, divulgada,
distribuída ou disseminada nos Estados Unidos.
Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia,
os Acionistas Vendedores e a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os
Coordenadores da Oferta alertam os investidores que estes deverão basear suas
decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes dos
Prospectos e do Formulário de Referência.
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LEIA ESTE PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR
A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE
RISCO RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS
AÇÕES”, NAS PÁGINAS 19 E 93 DESTE PROSPECTO, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE
RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO PRELIMINAR, A
PARTIR DA PÁGINA 287 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR PARA UMA DESCRIÇÃO DE
CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA, À OFERTA E
SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE
DECISÃO DE INVESTIMENTO.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que os registros da Oferta foram
requeridos junto à CVM em 17 de novembro de 2020.
O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A
QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.
A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem nas definições de Investidor
Não Institucional ou de Investidor Institucional. Uma decisão de investimento nas Ações
requer experiência e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise
detalhada dos negócios da Companhia, mercado de atuação e os riscos inerentes aos
negócios da Companhia, que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor
investido. Recomenda-se que os interessados em participar da Oferta consultem seus
advogados, contadores, consultores financeiros e demais profissionais que julgarem
necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação da Oferta ao perfil de investimento,
dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.
O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento
em renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir em ações estão
sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à
Companhia, ao setor em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico
do Brasil, descritos neste Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, e que
devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento.
O investimento em ações não é, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos
relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe
ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de subscrever/adquirir ações ou,
com relação à qual o investimento em ações seria, no entendimento da Companhia, dos
Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, inadequado.
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Coordenador Líder
Morgan Stanley, entidade constituída de acordo com as leis de Delaware, Estados Unidos, com sede
em Nova Iorque, Estados Unidos, foi fundado nos Estados Unidos como banco de investimento em
1935. Em meados de 1971, ingressou no mercado de sales & trading e estabeleceu uma área
dedicada a fusões e aquisições. Em 1984, Morgan Stanley passou a oferecer o serviço de
corretagem prime. Em 1986, abriu seu capital na New York Stock Exchange – NYSE. Em 1997,
uniu-se com a Dean Witter, Discover & Co. Em 2008, tornou-se um bank holding company e
estabeleceu uma aliança estratégica com o Mitsubishi UFJ Group. Em 2009, formou uma
joint venture com Smith Barney, combinando seus negócios de wealth management.
Atualmente, Morgan Stanley atua nas áreas de (i) institutional securities, que engloba as atividades
de investment banking (serviços de captação de recursos, de assessoria financeira, incluindo fusões
e aquisições, reestruturações, real estate e project finance); empréstimos corporativos; assim como
atividades de venda, negociação, financiamento e formação de mercado em valores mobiliários de
renda fixa e variável, e produtos relacionados, incluindo câmbio e commodities; (ii) global wealth
management group, que engloba serviços de corretagem e assessoria em investimento;
planejamento financeiro; crédito e produtos de financiamento; gestão de caixa; e serviços
fiduciários; e (iii) asset management, que engloba produtos e serviços globais em investimentos em
renda variável, renda fixa, e investimentos alternativos; incluindo fundos de hedge, fundos de
fundos e merchant banking, por meio de mais de 50 escritórios estrategicamente posicionados ao
redor do globo. Em 31 de dezembro de 2019, Morgan Stanley apresentou patrimônio líquido de
US$82,7 bilhões e ativos totais no valor de US$895,4 bilhões.
No mercado de emissão de ações global, especificamente, o Morgan Stanley é líder mundial no
ranking de ofertas públicas iniciais de ações (IPO) e emissão de ações em geral entre 2010 e 2019,
de acordo com a Bloomberg. Historicamente o Morgan Stanley conquistou diversos prêmios como
reconhecimento de sua posição de destaque no mercado financeiro global. Em 2019, o Morgan
Stanley foi eleito pela revista International Financing Review (IFR) como “Global Equity House”.
Na América Latina, o Morgan Stanley também desempenhou papel de liderança em diversas
operações de destaque entre 2010 e 2019 selecionadas pela IFR: a oferta de ações no valor de
US$70 bilhões da Petrobras, selecionada como “Latin America Equity Issue of the Year” em 2010,
na qual o Morgan Stanley participou como coordenador global e agente estabilizador; a oferta
inicial de ações no valor de US$2,3 bilhões da XP Inc, na qual o Morgan Stanley participou como
coordenador global; a oferta inicial de ações da C&A, no valor de US$434 milhões, na qual o banco
atuou como líder e agente estabilizador; e também diversos outros IPOs e Follow-Ons no período.
Em 1997, Morgan Stanley estabeleceu um escritório permanente no Brasil em São Paulo e, em 2001,
fortaleceu sua posição no País ao constituir o Banco Morgan Stanley e a Morgan Stanley Corretora. O
Banco Morgan Stanley é um banco múltiplo autorizado pelo Banco Central com carteiras comercial, de
investimento e câmbio. O Banco Morgan Stanley é uma subsidiária indiretamente controlada pelo
Morgan Stanley. Atualmente, o Banco Morgan Stanley desenvolve principalmente as atividades de
banco de investimento, renda variável, renda fixa e câmbio no Brasil.
A Morgan Stanley Corretora também possui uma posição de destaque no mercado de corretagem
brasileiro. A Morgan Stanley Corretora ocupou a terceira posição em volume negociado de ações locais
durante o ano de 2020, de acordo com o Bloomberg, com uma participação de mercado de 8,6%.
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XP
O Grupo XP é uma plataforma tecnológica de investimentos e serviços financeiros, que tem por missão
transformar o mercado financeiro no Brasil e melhorar a vida das pessoas.
A XP foi fundada em 2001, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, como um
escritório de agentes autônomos de investimentos com foco em investimentos em bolsa de valores e
em oferecer educação financeira para os investidores, tornando-se uma corretora de valores no ano de
2007.
Com o propósito de oferecer educação financeira e de melhorar a vida das pessoas através de
investimentos desvinculados dos grandes bancos, a XP vivenciou uma rápida expansão.
Em 2017, o Itaú Unibanco adquiriu participação minoritária no Grupo XP, de 49,9%, reafirmando o
sucesso de seu modelo de negócios.
Em dezembro de 2019, a XP Inc., sociedade holding do Grupo XP, realizou uma oferta inicial de ações
na Nasdaq, sendo avaliada, à época, em mais de R$78 bilhões.
O Grupo XP possui as seguintes áreas de atuação: (i) corretora de valores, que inclui serviços de
corretagem e assessoria de investimentos para clientes pessoa física e jurídica, coordenação e
estruturação de ofertas públicas e, além disso, uma plataforma de distribuição de fundos independentes
com mais de 590 fundos de 150 gestores; (ii) asset management, com mais de R$40 bilhões de reais
sob gestão, e que via XP Asset Management oferece fundos de investimentos em renda fixa, renda
variável e fundos de investimentos imobiliários; e (iii) mercado de capitais, que engloba um portfólio
completo de serviços e soluções para adequação de estrutura de capital e assessoria financeira.
Além da marca “XP” (www.xpi.com.br), o Grupo XP ainda detém as marcas “Rico”
(www.rico.com.vc) e “Clear” (www.clear.com.br).
Em 31 de dezembro de 2020, o Grupo XP contava com mais de 2.777.000 (dois milhões, setecentos
e setenta e sete mil) clientes ativos e mais de 7.000 (sete mil) agentes autônomos em sua rede,
totalizando R$660 bilhões de ativos sob custódia, e com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro,
Miami, Nova Iorque, Londres e Genebra.
Atividade de Mercado de Capitais da XP
A área de mercado de capitais atua com presença global, oferecendo a clientes corporativos e
investidores uma ampla gama de produtos e serviços por meio de uma equipe altamente experiente e
dedicada aos seguintes segmentos: Dívida local (Debêntures, Debêntures de Infraestrutura, CRI, CRA,
CDCA, FIDC, LF), Dívida Internacional (Bonds), Securitização, Equity Capital Markets, M&A, Crédito
Estruturado, Project Finance e Development Finance.
No segmento de renda fixa e híbridos, a XP apresenta posição de destaque ocupando o primeiro lugar
no Ranking ANBIMA de Distribuição de Fundo de Investimento Imobiliário, tendo coordenado 11 ofertas
que totalizaram R$ 3,7 bilhões em volume distribuído, representando 55,5% de participação nesse
segmento até junho de 2020. Ainda, no Ranking ANBIMA de Distribuição de Renda Fixa, a XP detém a
1ª colocação nas emissões de CRA e 2ª colocação nas emissões de CRI. Na visão consolidada, que
engloba debêntures, notas promissórias e securitização, a XP está classificada em 4º lugar, tendo
distribuído R$ 1,8 bilhões em 16 operações.
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Em renda variável, a XP oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações. A condução das operações é realizada em âmbito global com o apoio de uma
equipe de equity sales presente na América do Norte, América Latina e Europa e de uma equipe de
equity research que cobre mais de 45 empresas de diversos setores. Em 2019, a XP atuou de forma
ativa no segmento de Equity Capital Markets atuando como assessora do Grupo CB na estruturação
da operação de R$2,30 bilhões que alterou a estrutura societária da Via Varejo; follow-on da
Petrobras no valor de R$7,30 bilhões; follow-on da Light no valor de R$2,5 bilhões; IPO da Afya no
valor de US$250 milhões; follow-on da Movida no valor de R$832 milhões; follow-on da Omega
Geração no valor de R$830 milhões; IPO da Vivara no valor de R$2.041 milhões; follow-on de
Banco do Brasil no valor de R$5.837 milhões; follow-on de LOG Commercial Properties no valor de
R$637 milhões; IPO da C&A no valor de R$1.627 milhões de reais; IPO do Banco BMG no valor de
R$1.391 milhões; follow-on de Cyrela Commercial Properties no valor de R$760 milhões; IPO da XP
Inc. no valor de R$9.276 milhões e no follow-on de Unidas no valor de R$1.837 milhões.
Em 2020, a XP atuou de forma ativa no segmento de Equity Capital Markets atuando no follow-on da
Ânima no valor de R$1.100 milhões; follow-on da Petrobras no valor de R$22 bilhões; follow-on da
Positivo Tecnologia no valor de R$353 milhões; IPO da Locaweb no valor de R$1,3 bilhões; IPO da
Priner no valor de R$173 milhões; follow-on da Via Varejo no valor de R$4,5 bilhões; IPO da Aura
Minerals no valor de R$785 milhões; follow-on da IMC no valor de R$384 milhões; follow-on de Irani
no valor de R$405 milhões; follow-on da JHSF no valor de R$400 milhões; IPO do Grupo Soma no
valor de R$1,8 bilhões; IPO da D1000 no valor de R$400 milhões; IPO da Pague Menos no valor de
R$747 milhões; IPO da Lavvi no valor de R$1.027 milhões; Re-IPO da JSL no valor de R$694 milhões;
IPO da Melnick Even no valor de R$621 milhões, follow-on da Suzano no valor de R$6.910 milhões;
IPO do Grupo Mateus no valor de R$4.080 milhões; IPO da Enjoei no valor de R$987 milhões; IPO da
Méliuz no valor de R$584 milhões, IPO da Aura Minerals no valor de R$87 milhões; IPO da Aeris no
valor de R$982 milhões; IPO da 3R Petroleum no valor de R$600 milhões; IPO da Alphaville no valor
de R$306 milhões e IPO da Rede D’Or São Luiz no valor de R$10,1 bilhões.
E em 2021, a XP atuou no follow-on da Locaweb no valor de R$2,4 bilhão; follow-on da Light no valor
de R$1,7 bilhão; IPO da Mosaico no valor de R$1,1 bilhão; IPO da Jalles Machado no valor de R$651,5
milhões; IPO da Bemobi no valor de R$1,1 bilhão; IPO da Westwing no valor de R$1,0 bilhão; IPO da
Orizon no valor de R$486,9 milhões e IPO da CSN Mineração no valor de R$4,6 bilhões.
Ademais, nos anos de 2016, 2017 e 2018 a XP foi líder em alocação de varejo em ofertas de renda
variável, responsável por alocar o equivalente a 72,2%, 53,4% e 64,1%, respectivamente, do total de
ativos de renda variável alocados nos referidos anos.
Adicionalmente, a XP possui uma equipe especializada para a área de fusões e aquisições, oferecendo
aos clientes estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições,
desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias.
Itaú
O Itaú BBA é o banco de atacado do conglomerado Itaú Unibanco. O Itaú BBA é resultado da fusão dos
bancos BBA e das áreas corporate do Banco Itaú S.A. e Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. Em
30 de setembro de 2019, o Itaú Unibanco apresentou os seguintes resultados: ativos na ordem de
R$1,6 trilhão e uma carteira de crédito de R$689 bilhões. A história do Itaú BBA começa com o BBA
Creditanstalt, fundado em 1988 em São Paulo por Fernão Bracher e Antonio Beltran, em parceria com o
Bank Austria Creditanstalt. A atuação do banco estava voltada para operações financeiras bancárias,
com características de atacado, e destaque para underwriting, hedge, crédito e câmbio.
Em 1991, foi a única instituição brasileira a coordenar o consórcio de bancos estrangeiros para
investimentos no programa de privatização de empresas estatais no país. Ainda no mesmo ano,
recebeu autorização do BACEN para operar subsidiária em Bahamas e atender a demanda de
clientes na área internacional.
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Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No ano
seguinte, juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos BBA
Capital. Em 1996, adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em
financiamento de veículos. Nessa época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro,
Porto Alegre e Belo Horizonte.
Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupo
alemão HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBA
Icatu Corretora e a BBA Icatu Investimentos.
No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A., surgindo assim uma nova
instituição: o Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os negócios de clientes
corporativos e banco de investimento do grupo, passa a contar com a base de capital e liquidez do
Itaú e a especialização do BBA no segmento de atacado.
Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e, com isso, consolidou-se como
um player de mercado em fusões e aquisições, equities e renda fixa local, conforme descrito abaixo. A
partir de 2008, iniciou expansão de suas atividades em renda fixa internacional e produtos estruturados.
Em 2009, o BACEN aprovou a associação entre o Itaú e o Unibanco. O Itaú BBA uniu-se com a área
corporate do Unibanco, e ainda concentrou as atividades de tesouraria institucional do grupo.
Atividade de Investment Banking do Itaú BBA
A área de investment banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e investidores
na estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda variável, renda fixa e
fusões e aquisições.
O Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento nas regiões em
que atua: foi eleito cinco anos consecutivos, de 2011 a 2015, banco de investimento mais inovador
da América Latina pela The Banker, para a mesma região, foi considerado o melhor banco de
investimento em 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 pela Global Finance, mesma instituição que
o apontou como o melhor investment bank do Brasil em 2009, 2012, 2013, 2014 e 2015 e como o
banco mais criativo do mundo em 2016. Também em 2016, o Itaú BBA foi eleito pela Bloomberg
como o melhor assessor em transações de M&A da América Latina e Caribe.
Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações e de Deposit Receipts (DRs), ofertas públicas para aquisição e permuta de
ações, além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias
abertas e trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto
com a Itaú Corretora de Valores S.A., que tem relacionamento com investidores domésticos e
internacionais, além de contar com o apoio da melhor casa de research do Brasil e da América
Latina, segundo a Institucional Investor. Em 2019 o Itaú BBA foi líder em emissões no mercado
brasileiro em número de transações que totalizaram US$18,8 bilhões.
Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes estruturas e
soluções para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições, desinvestimentos, fusões
e reestruturações societárias. De acordo com o ranking de fusões e aquisições da Dealogic, o Itaú BBA
prestou assessoria financeira a 45 transações em 2019 na America do Sul, obtendo a primeira colocação
no ranking por quantidade de operações acumulando um total de US$8,5 bilhões.
No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes produtos no
mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures, commercial papers,
fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC), certificados de
recebíveis imobiliários (CRI) e certificados de recebíveis do agronegócio (CRA). Em 2014, segundo o
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ranking da ANBIMA, o Itaú BBA foi líder em distribuição de renda fixa local, coordenando 20% do
volume total distribuído, que ultrapassou os R$7 bilhões. Pelo mesmo ranking, o Itaú BBA ficou em
segundo lugar em 2015 e 2016, tendo coordenado operações cujo volume total somou mais de US$4
bilhões em 2015, US$8 bilhões em 2016 e US$6 bilhões em 2017, equivalente a 14%, 21% e 27% do
total, respectivamente. Em 2018 o Itaú BBA foi líder obtendo 37% de participação sobre o volume total
emitido, tendo coordenado operações cujo volume total somou aproximadamente US$8 bilhões.
Citi
O Citi possui um comprometimento na América Latina com presença em 24 países da região. O Citi
combina recursos globais com presença e conhecimento local para entregar soluções financeiras
aos clientes.
O Citi é uma empresa pertencente ao grupo Citigroup. O grupo Citigroup possui mais de 200 anos
de história e está presente em mais de 98 países. No Brasil, o grupo Citigroup está presente desde
1915, atendendo pessoas físicas e jurídicas, entidades governamentais e outras instituições.
Desde o início das operações na América Latina, o grupo Citigroup oferece aos clientes globais e locais,
acesso, conhecimento e suporte através da equipe diferenciada de atendimento em todas as regiões.
O grupo Citigroup destaca sua forte atuação também nas operações locais, reforçada pela
consistência de suas ações ao longo da história. O grupo Citigroup possui estrutura internacional de
atendimento, oferecendo produtos e serviços personalizados, soluções para preservação, gestão e
expansão de grandes patrimônios individuais e familiares. Atua com forte presença no segmento
Citi Markets & Banking, com destaque para áreas de renda fixa e variável, fusões e aquisições,
project finance e empréstimos sindicalizados. Com know-how internacional em produtos de banco
de investimento e experiência em operações estruturadas, atende empresas de pequeno, médio e
grande porte, além de instituições financeiras. Com mais de 200 anos de história no mundo, destes
mais de 100 anos no Brasil, o grupo Citigroup atua como uma empresa parceira nas conquistas de
seus clientes.
O Citi foi reativado em 2006, tendo como principais atividades operar em sistema mantido pela
então BM&FBOVESPA, hoje denominada B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, comprar e vender títulos e
valores mobiliários, por conta de terceiros ou por conta própria, encarregar-se da distribuição de
valores mobiliários no mercado, administrar recursos de terceiros destinados a operações com
valores mobiliários, exercer as funções de agente emissor de certificados, manter serviços de ações
escriturais, emitir certificados de depósito de ações, emprestar valores mobiliários para venda
(conta margem), entre outros.
O Citi tem atuado no segmento de mercado de capitais de forma ativa desde então, tendo
participado de uma das maiores ofertas já realizada na história do mercado de capitais, a Petróleo
Brasileiro S.A. – PETROBRAS, no montante de R$120,2 bilhões (setembro de 2010), a qual ganhou
o prêmio de Best Deal of the Year of 2011. Além disso, participou, entre 2009 e 2012, como
coordenador nas ofertas públicas de ações de emissão da (i) Redecard S.A., no montante de R$2,2
milhões (março de 2009); (ii) BR Malls Participações S.A., no montante de R$836 milhões (julho de
2009); (iii) EDP Energias do Brasil S.A., no montante de R$442 milhões (novembro de 2009); (iv)
Hypermarcas S.A., no montante de R$1,2 bilhão (abril de 2010); (v) Banco do Brasil S.A., no
montante de R$9,8 bilhões (agosto de 2010); (vi) HRT Participações em Petróleo S.A., no montante
de R$2,4 bilhões (outubro de 2010); (vii) BTG Pactual S.A., no montante de R$3,2 bilhões (abril de
2012); (viii) Brazil Pharma S.A., no montante de R$481 milhões (junho de 2012); e (ix) SDI
Logística Rio – Fundo de Investimento Imobiliário – FII, no montante de R$143,8 milhões
(novembro de 2012).
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Em 2013, o Citi atuou como coordenador na oferta pública de ações de emissão da BB Seguridade
Participações S.A., no montante de R$11,5 bilhões (abril de 2013). No mesmo ano, Citi atuou como
coordenador líder na transação de Re-IPO da Tupy S.A., no montante de R$523 milhões (outubro
de 2013). Em 2014, o Citi atuou como um dos coordenadores globais na oferta de Oi S.A., com um
montante de mercado de R$5,5 bilhões de reais (abril de 2014). Em 2016, o Citi atuou como
coordenador na oferta pública de ações de emissão da Rumo Operadora Logística Multimodal S.A.,
no montante de R$2,6 bilhões (abril de 2016) e coordenador líder do Re-IPO do Grupo Energisa, no
montante de R$1,5 bilhões (julho de 2016). Em 2017, o Citi atuou como (i) coordenador na oferta
pública de distribuição primária e secundária de ações preferenciais de emissão da Azul S.A.,
oportunidade em que atuou, também, como agente estabilizador, no montante de R$2,0 bilhões
(abril de 2017), (ii) coordenador na oferta pública de distribuição secundária de ações de emissão
da Azul S.A., no montante de R$1,2 bilhão (setembro de 2017), (iii) coordenador no Re-IPO de
Eneva S.A., no montante de R$876 milhões (outubro de 2017) e (iv) coordenador líder e agente
estabilizador na oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da
Petrobras Distribuidora S.A., no montante de R$5,0 bilhões (dezembro de 2017).
Em 2018, o Citi atuou como (i) coordenador na oferta pública de distribuição primária e secundária
de ações preferenciais de emissão do Banco Inter S.A., no montante de R$656 milhões (abril de
2018); (ii) coordenador na oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias
de emissão da Notre Dame Intermédica Participações S.A., no montante de R$2,7 bilhões (abril de
2018); (iii) coordenador líder da oferta pública de distribuição secundária de ações preferenciais de
emissão da Azul S.A., no montante de R$1,2 bilhões (junho de 2018); (iv) coordenador global na
oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da StoneCo, no
montante de R$5,1 bilhões (outubro de 2018); (v) coordenador na oferta pública de distribuição
primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Notre Dame Intermédica Participações
S.A., no montante de R$3,0 bilhões (dezembro de 2018) e (vi) coordenador na oferta pública de
distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia de Locação das
Américas S.A., no montante de R$1,4 bilhões (dezembro de 2018).
Em 2019, o Citi atuou como (i) coordenador global na oferta pública de distribuição secundária de
ações ordinárias de emissão da StoneCo, no montante de R$3,0 bilhões (abril de 2019); (ii)
coordenador na oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Eneva
S.A., no montante de R$1,1 bilhões (abril de 2019); (iii) coordenador na oferta pública de
distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Notre Dame Intermédica Participações
S.A., no montante de R$2,7 bilhões (abril de 2019); (iv) coordenador na oferta pública inicial de
distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Neoenergia S.A., no montante de R$3,7
bilhões (junho de 2019); (v) coordenador global na oferta pública de distribuição primária e
secundária de ações ordinárias de emissão da de Light S.A., no montante de R$2,5 bilhões (julho
de 2019); (vi) coordenador na oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de
emissão do IRB-Brasil Resseguros S.A., no montante de R$7,4 bilhões (julho de 2019); (vii)
coordenador e agente estabilizador na oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias
de emissão da de Petrobras Distribuidora S.A., no montante de R$9,6 bilhões (julho de 2019); (viii)
coordenador na oferta pública subsequente de distribuição secundária de ações ordinárias de
emissão do PagSeguro Digital Ltd., no montante de R$2,7 bilhões (outubro de 2019); (ix)
coordenador na oferta pública inicial de distribuição primaria e secundária de ações ordinárias de
emissão da C&A Modas S.A., no montante de R$1,8 bilhões (outubro de 2019); (x) coordenador na
oferta pública inicial de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da XP
Inc., no montante de R$9,3 bilhões (dezembro de 2019); (xi) coordenador na oferta pública de
distribuição primaria e secundária de ações ordinárias de emissão da Notre Dame Intermédica
Participações S.A., no montante de R$5,0 bilhões (dezembro de 2019) e (xii) coordenador na oferta
pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia de
Locação das Américas S.A., no montante de R$1,8 bilhões (dezembro de 2019).
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Em 2020, o Citi atuou como (i) coordenador global na oferta pública de distribuição secundária de
ações ordinárias de emissão da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, no montante de R$22,0 bilhões
(fevereiro de 2020); (ii) coordenador na oferta pública de distribuição secundária de ações
ordinárias de emissão da XP Inc., no montante de R$4,4 bilhões (julho de 2020); (iii) coordenador
global na oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Stone
Pagamentos S.A., no montante de R$8,2 bilhões (agosto de 2020); (iv) coordenador na oferta
pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Rumo S.A., no montante de
R$6,4 bilhões (agosto de 2020); (v) coordenador na oferta pública inicial de distribuição secundária
de ações ordinárias de emissão da Hidrovias do Brasil S.A., no montante de R$3,4 bilhões
(setembro de 2020); (vi) coordenador global na oferta pública inicial de distribuição primária e
secundária de ações ordinárias de emissão da Boa Vista Serviços S.A., no montante de R$2,2
bilhões (setembro de 2020); (vii) coordenador na oferta pública de distribuição primária de ações
ordinárias de emissão da Natura & Co. Holding S.A., no montante de R$5,6 bilhões (outubro de
2020); (viii) coordenador na oferta pública inicial de distribuição primária e secundária de ações
ordinárias de emissão da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia
S.A., no montante de R$1,1 bilhão (novembro de 2020); (ix) coordenador na oferta pública de
distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Notre Dame Intermédica Participações
S.A., no montante de R$3,8 bilhões (dezembro de 2020); (x) coordenador na oferta pública inicial
de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Rede D'Or Sao Luiz S.A.,
no montante de R$11,4 bilhões (dezembro de 2020) e (xi) coordenador na oferta pública inicial de
distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Neogrid Software S.A., no
montante de R$486 milhões (dezembro de 2020).
Em 2021, o Citi atuou como (i) coordenador global na oferta pública de distribuição primária e
secundária de ações ordinárias de emissão da Light S.A., no montante de R$2,7 bilhões (janeiro de
2021); (ii) coordenador global na oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de
emissão da Petro Rio S.A., no montante de R$2,0 bilhões (janeiro de 2021); (iii) coordenador global
na oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Intelbras
S.A., no montante de R$1,3 bilhão (fevereiro de 2021); (iv) coordenador global na oferta pública de
distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Jalles Machado S.A., no
montante de R$691 milhões (fevereiro de 2021); (v) coordenador global na oferta pública inicial de
distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Focus Energia Holding
Participações S.A., no montante de R$773 milhões (fevereiro de 2021); (vi) coordenador global na
oferta pública inicial de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da
Westwing Comércio Varejista S.A., no montante de R$1,0 bilhão (fevereiro de 2021); e (vii)
coordenador na oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão
da CSN Mineração S.A., no montante de R$5,0 bilhões (fevereiro de 2021).

85

RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA
OFERTA
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Companhia não
tinha qualquer outro relacionamento com o Coordenador Líder e seu respectivo grupo econômico.
A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar o
Coordenador Líder e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos,
em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
relacionadas com a Companhia ou sociedades controladas pela Companhia.
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes
da divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos, tendo
ações de emissão da Companhia como ativo de referência e adquirir ações de emissão da
Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. No âmbito da Oferta, o
Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo econômico podem adquirir Ações na Oferta como
forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das
Ações ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para
mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual

contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda
e o preço das Ações”, na página 98 deste Prospecto.

Ademais, sociedades integrantes do grupo econômico do Coordenador Líder e fundos de
investimento administrados e/ou geridos por sociedades integrantes de seu grupo eventualmente
realizaram negociações de valores mobiliários de emissão da Companhia diretamente ou por meio
de fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, sendo que, (i) em
nenhum caso tais negociações envolveram ações representativas de participações que atingiram,
nos últimos 12 meses, 5% do capital social da Companhia, e (ii) em todos os casos, consistiram em
operações em bolsa de valores a preços e condições de mercado.
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas
públicas de valores mobiliários de emissão da Companhia nos 12 meses que antecederam o pedido
de registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 50 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Coordenador Líder cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o Coordenador Líder poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de
estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do
Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além
das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a
Companhia e o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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Relacionamento entre a Companhia e a XP
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a XP e/ou qualquer sociedade
de seu conglomerado econômico não mantém relacionamento comercial relevante com a Companhia.
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o a XP e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participou de (i) qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia; ou (ii) operações relevantes de
financiamento, ou reestruturações societárias envolvendo o grupo econômico da Companhia.
A Companhia e/ou sociedades controladas poderão, no futuro, contratar a XP e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado econômico para celebrar acordos e para realização de operações
financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre
outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de
investimentos, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução de suas atividades.
A XP e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não Ações ou valores mobiliários referenciados, conversíveis, ou permutáveis em
ações ordinárias de emissão da Companhia) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos
da regulamentação aplicável, a XP e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico
poderão: (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores
mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores
mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e
seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro
referenciado nas ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a
cumprir obrigações assumidas antes da contratação da XP no âmbito da Oferta decorrentes de
empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra e venda por terceiros e/ou
contratos de compra e venda a termo.
A XP e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de
acordo com as quais se comprometerão a pagar seus clientes a taxa de retorno das Ações, contra o
recebimento de taxas de juros fixas e flutuantes (incluindo operações de total return swap). A XP
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico poderão adquirir Ações conforme de
proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou
outros termos da Oferta sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Exceto pela
remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção “Informações Sobre
à Oferta – Custos de Distribuição” na página 50 deste Prospecto, não há qualquer outra
remuneração a ser paga pela Companhia à XP e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado
econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, a XP poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos
oriundos da estabilização do preço das Ações.
A Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer conflito de
interesses referente à atuação da XP como instituição intermediária na Oferta. Ainda, a Companhia
declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre a Companhia e a XP e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico.

87

Relacionamento entre a Companhia e o Itaú BBA
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Itaú BBA e/ou sociedades
de seu conglomerado financeiro possuem o seguinte relacionamento comercial relevante com a
Companhia e/ou sociedades do seu grupo econômico:
•

Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) Nº 31760947-7 emitida em 22 de julho de 2020, com
vencimento em 18 de maio de 2021, no valor de R$10 milhões e a uma taxa efetiva de CDI +
2,46%, sendo que tal operação conta com garantia de cessão fiduciária de recebíveis para 50%
do valor da referida CCB;

•

CCB Nº 20696293-8 emitida em 04 de agosto de 2020, com vencimento em 02 de julho de
2021, no valor de R$13 milhões e a uma taxa efetiva de CDI + 2,33%, sendo que tal operação
conta com garantia de cessão fiduciária de recebíveis para 50% do valor da referida CCB; e

•

CCB Nº 78242034-3 emitida em 26 de agosto de 2020, com vencimento em 01 de junho de
2021, no valor de R$10 milhões e a uma taxa efetiva de CDI + 2,15%, sendo que tal operação
conta com garantia de cessão fiduciária de recebíveis para 50% do valor da referida CCB.

Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Itaú BBA
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro não participou de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia e/ou sociedades controladas poderão, no futuro, contratar o Itaú BBA e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado financeiro para celebrar acordos e para realização de operações
financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre
outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de
investimentos, formador de mercado, serviços bancários, operações de crédito, consultoria
financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos
geridos ou administrados pelo Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro.
Adicionalmente, o Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro podem deter títulos e
valores mobiliários de emissão da Companhia e/ou de sociedades de seu grupo econômico,
diretamente ou por meio de fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades,
adquiridos em operações regulares em bolsa de valores a preços e condições de mercado.
O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro poderão negociar outros
valores mobiliários (que não Ações ou valores mobiliários referenciados, conversíveis, ou
permutáveis em ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro
poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários
de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de
emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus
certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado
nas ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir
obrigações assumidas antes da contratação do Itaú BBA no âmbito da Oferta decorrentes de
empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra e venda por terceiros e/ou
contratos de compra e venda a termo.
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O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de
acordo com as quais se comprometerão a pagar seus clientes a taxa de retorno das Ações, contra o
recebimento de taxas de juros fixas e flutuantes (incluindo operações de total return swap). O Itaú
BBA e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro poderão adquirir Ações conforme de
proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou outros
termos da Oferta sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Exceto pela remuneração a
ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção “Informações Sobre à Oferta –
Custos de Distribuição” na página 50 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a ser paga
pela Companhia ao Itaú BBA e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro cujo cálculo
esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização,
durante a Oferta, a Itaú BBA poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos da estabilização do
preço das Ações.
A Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer conflito de
interesses referente à atuação do Itaú BBA como instituição intermediária na Oferta. Ainda, a
Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre a Companhia e o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade de seu
conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Companhia e o Citi
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Citi e/ou sociedades de seu
conglomerado financeiro possuem o seguinte relacionamento comercial relevante com a Companhia
e/ou sociedades do seu grupo econômico:
•

Empréstimo tomado pela Companhia com o Citi, celebrado nos termos da Lei n° 4.131, em 06
de fevereiro de 2020, com vencimento em 07 de fevereiro de 2022, para financiamento de
capital de giro, no valor total de U.S.$ 3.530.000,00 (três milhões, quinhentos e trinta mil
dólares), com saldo devedor, em 20 de janeiro de 2021, de U.S.$ 2.647.500,00 (dois milhões,
seiscentos e quarenta e sete mil, e quinhentos dólares), e remuneração correspondente a CDI
+ 1,84% ao ano. Referida operação de empréstimo conta com garantia de duplicatas que
cobrem 50% (cinquenta por cento) do valor da dívida. O valor de principal e juros dessa
operação é amortizado semestralmente.

•

Empréstimo tomado pela Companhia com o Citi, celebrado nos termos da Lei n° 4.131, em 07
de dezembro de 2018, com vencimento em 07 de dezembro de 2021, para financiamento de
capital de giro, no valor total de U.S.$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares), com saldo
devedor, em 20 de janeiro de 2021, de U.S.$ 1.666.000,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e
seis mil dólares), e remuneração correspondente a CDI + 2,32% ao ano. Referida operação de
empréstimo conta com garantia de imóvel com valor de R$15,1 milhões, mais duplicatas, sendo
que estas duplicatas cobrem 18% (dezoito por cento) do valor da dívida. O valor de principal e
juros dessa operação é amortizado semestralmente, com carência de 6 (seis) meses para o
pagamento da primeira parcela de principal.

Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Citi e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro não participou de qualquer outra oferta pública
de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia contratou e poderá, no futuro, contratar o Citi e/ou qualquer sociedade de seu
conglomerado financeiro para celebrar acordos e para realização de operações financeiras, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimentos,
formador de mercado, serviços bancários, operações de crédito, consultoria financeira ou quaisquer
outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
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A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos
geridos ou administrados Citi e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro.
Adicionalmente, o Citi e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro eventualmente possuem
títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia, diretamente ou por meio de fundos de
investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares
em bolsa de valores a preços e condições de mercado, sendo que a participação adquirida do Citi
e/ou sociedades integrantes do seu conglomerado financeiro não atinge, e não atingiu, nos últimos
12 meses, mais que 5% do capital social da Companhia.
O Citi e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro poderão negociar outros valores
mobiliários (que não Ações ou valores mobiliários referenciados, conversíveis, ou permutáveis em
ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação
aplicável, o Citi e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro poderão (i) mediante a
solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da
Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia
com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou
arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas ações ordinárias de emissão
da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da
contratação do Citi no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício
de opções de compra e venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O Citi e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de
acordo com as quais se comprometerão a pagar seus clientes a taxa de retorno das Ações, contra o
recebimento de taxas de juros fixas e flutuantes (incluindo operações de total return swap). O Citi
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro poderão adquirir Ações conforme de
proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou
outros termos da Oferta sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Exceto pela
remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção “Informações Sobre
à Oferta – Custos de Distribuição” na página 50 deste Prospecto, não há qualquer outra
remuneração a ser paga pela Companhia ao Citi e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado
financeiro cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato
de Estabilização, durante a Oferta, o Citi poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos da
estabilização do preço das Ações.
A Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer conflito de
interesses referente à atuação do Citi como instituição intermediária na Oferta. Ainda, a Companhia
declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre a Companhia e o Citi e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
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RELACIONAMENTO ENTRE OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS
COORDENADORES DA OFERTA
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, os Acionistas Vendedores
não tinham qualquer outro relacionamento com o Coordenador Líder e seu respectivo grupo econômico.
Os Acionistas Vendedores e sociedades controladas pelos Acionistas Vendedores poderão, no futuro, vir
a contratar o Coordenador Líder e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar
acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
relacionadas com os Acionistas Vendedores ou sociedades controladas pelos Acionistas Vendedores.
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas
públicas de valores mobiliários de emissão/titularidade dos Acionistas Vendedores nos 12 meses
que antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta — Custos de Distribuição” na página 50 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador Líder cujo cálculo
esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização,
durante a Oferta, o Coordenador Líder poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das
atividades de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do
Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores declaram
que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre os
Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e a XP
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não tinham qualquer outro relacionamento com a XP e seu respectivo grupo econômico.
Os Acionistas Vendedores e sociedades controladas pelos Acionistas Vendedores poderão, no
futuro, vir a contratar a XP e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar
acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
relacionadas com os Acionistas Vendedores ou sociedades controladas pelos Acionistas Vendedores.
A XP e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas de valores
mobiliários de emissão/titularidade dos Acionistas Vendedores nos 12 meses que antecederam o
pedido de registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item “Informações
Sobre a Oferta — Custos de Distribuição” na página 50 deste Prospecto, não há qualquer remuneração

a ser paga pelos Acionistas Vendedores à XP cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não
obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, a XP poderá fazer jus, ainda,
a eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.

Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação
da XP como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que,
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além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre os
Acionistas Vendedores e a XP e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Itaú BBA
O Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro prestam serviços bancários para o Sr.
Edgar Zanotto, incluindo, entre outros, investimentos, operações de crédito, consultoria ou gestão
financeira. Além disso e do relacionamento referente à presente Oferta, os Acionistas Vendedores não
têm relacionamento comercial relevante com Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro.
Os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, contratar o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade de seu
conglomerado financeiro para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, a serem
acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores
mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria
financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das suas atividades.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta — Custos de Distribuição” na página 50 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Itaú BBA e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado financeiro cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não
obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Itaú BBA poderá fazer jus,
ainda, a eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação
do Itaú BBA como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores declaram
que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre
os Acionistas Vendedores e o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Citi
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, os Acionistas
Vendedores que sejam entidades não tinham qualquer outro relacionamento com o Citi e seu
respectivo grupo econômico.
Os Acionistas Vendedores e sociedades controladas pelos Acionistas Vendedores poderão, no
futuro, vir a contratar o Citi e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar
acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
relacionadas com os Acionistas Vendedores ou sociedades controladas pelos Acionistas Vendedores.
O Citi e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas de valores
mobiliários de emissão/titularidade dos Acionistas Vendedores nos 12 meses que antecederam o
pedido de registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta — Custos de Distribuição” na página 50 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Citi cujo cálculo esteja relacionado
ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Citi
poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação
do Citi como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que,
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre os
Acionistas Vendedores e o Citi e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES
O investimento nas Ações envolve alto grau de risco. Antes de tomar qualquer decisão de
investimento nas Ações, investidores em potencial devem analisar cuidadosamente todas as
informações contidas neste Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo, os riscos constantes
da seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” a partir da
página 19 deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, anexo
este Prospecto a partir da página 287, e as demonstrações financeiras e respectivas notas
explicativas, anexas este Prospecto a partir da página 175.
As atividades, reputação, situação financeira, resultados operacionais, fluxos de caixa, liquidez e/ou
negócios futuros da Companhia podem ser afetados de maneira adversa por quaisquer desses riscos,
dos fatores de risco mencionados abaixo e por qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O
preço de mercado das Ações pode diminuir devido à ocorrência de quaisquer desses riscos e/ou de
outros fatores, e os investidores podem vir a perder parte substancial ou todo o seu investimento nas
Ações. Os riscos descritos abaixo são aqueles que, atualmente, a Companhia e os Acionistas
Vendedores acreditam que poderão lhes afetar de maneira adversa. Riscos adicionais e incertezas
atualmente não conhecidas pela Companhia ou pelos Acionistas Vendedores, ou que atualmente
consideram irrelevantes, também podem prejudicar suas atividades de maneira significativa.
Para os fins desta seção, exceto se indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a
indicação de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter ou causará ou terá “um efeito
adverso para a Companhia” ou “afetará a Companhia adversamente” ou expressões similares
significa que o risco, incerteza ou problema pode ou poderá resultar em um efeito material adverso
em seus negócios, condições financeiras, resultados de operações, fluxo de caixa e/ou perspectivas
e/ou o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia. Expressões similares
incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.
Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Ações. Para os
demais fatores de risco, os investidores devem ler a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência da Companhia, a partir de página 287 deste Prospecto.
Desenvolvimentos e mudanças na percepção dos investidores sobre risco em outros
países, especialmente nos Estados Unidos, Europa e outros países emergentes, podem
afetar material e adversamente a economia brasileira e o valor de mercado dos valores
mobiliários brasileiros, incluindo as ações da Companhia.
O valor de mercado dos valores mobiliários das companhias brasileiras pode ser influenciado, em
diferentes medidas, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive dos
Estados Unidos, China e União Europeia, de países da América Latina e de economia emergente. A
reação dos investidores aos acontecimentos nesses e outros países pode, diante da perspectiva
envolvendo os contornos do evento, causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos
valores mobiliários de emissores brasileiros, em especial, aqueles negociados em bolsa de valores.
Além disso, a crise financeira e a instabilidade política nos Estados Unidos, incluindo o recente
conflito envolvendo Estados Unidos e Irã, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, as
tensões globais decorrentes da pandemia da COVID-19, bem como crises na Europa e outros
países, incluindo os conflitos envolvendo a ocorrência do Brexit, afetaram a economia global,
produzindo diversos efeitos que, direta ou indiretamente, impactaram o mercado de capitais e a
economia brasileira, como as flutuações no preço de títulos emitidos por empresas listadas,
reduções na oferta de crédito, deterioração da economia global, flutuação das taxas de câmbio e
inflação, entre outras, que podem, direta ou indiretamente, afetar adversamente a Companhia. Os
preços das ações na B3, por exemplo, são historicamente afetados por determinadas flutuações nas
taxas de juros vigentes nos Estados Unidos, bem como pelas variações dos principais índices de
ações norte-americanos. Isso poderia prejudicar o preço das ações de emissão da Companhia, além

93

de dificultar ou impedir totalmente seu acesso ao mercado de capitais e ao financiamento de suas
operações no futuro em termos aceitáveis, ou sob quaisquer condições.
Desde dezembro de 2019, uma doença denominada COVID-19, causada por uma nova forma de
coronavírus, se disseminou globalmente. Esse evento causou e deve continuar a causar disrupção
da atividade econômica regional e global, o que afetou e deve continuar a afetar a Companhia
adversamente. Adicionalmente, a COVID-19 representa risco aos funcionários, clientes e parceiros
de negócio da Companhia, que podem ser impedidos de conduzir suas atividades por um período
indefinido de tempo, incluindo em razão de fechamentos de lojas e fábricas que podem ser
solicitados ou ordenados por autoridades governamentais, e que podem ter um efeito material
adverso nos resultados operacionais da Companhia, sua situação financeira e sua liquidez. A
extensão dos efeitos da pandemia causada pelo novo coronavírus e/ou outras doenças sobre as
atividades da Companhia dependerá de acontecimentos futuros, que são altamente incertos e não
podem ser previstos, incluindo novas informações que podem surgir a respeito da severidade do
novo coronavírus e ações para conter ou remediar seus efeitos, entre outros.
Por fim, essas tensões podem gerar uma instabilidade política e econômica ao redor do mundo,
impactando o mercado diretamente o mercado de ações.

A volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão
limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender as Ações pelo preço e
na ocasião que desejarem.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o Brasil,
envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais com condições
políticas e econômicas mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em geral, de natureza
mais especulativa.
Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos e políticos, tais como, entre
outros: (i) mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e político que possam afetar a
capacidade de investidores de obter retorno, total ou parcial, em relação a seus investimentos; e
(ii) restrições a investimento estrangeiro e a repatriamento do capital investido.
O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais
concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários, podendo, inclusive, ser mais
volátil do que alguns mercados internacionais, como os dos Estados Unidos. Como exemplo, em
31 de dezembro de 2019, a B3 apresentou uma capitalização bursátil de, aproximadamente,
R$4,8 trilhões, com um volume diário de negociação de aproximadamente R$11,5 bilhões durante o
ano de 2018. O mercado de capitais brasileiro é significativamente concentrado, de forma que as
dez principais ações negociadas na B3 foram responsáveis por, aproximadamente, 47% do volume
total de ações negociadas na B3 durante o ano de 2019, enquanto que a New York Stock Exchange
teve uma capitalização de mercado de aproximadamente US$20,7 trilhões em 31 de dezembro e
um volume diário médio de negociação de US$74,1 bilhões durante o ano de 2019.
Essas características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a
capacidade dos investidores de vender as Ações, de que sejam titulares, pelo preço e na ocasião
desejados, o que poderá ter efeito substancialmente adverso no preço das ações ordinárias de
emissão da Companhia. Se um mercado ativo e líquido de negociação das ações ordinárias de
emissão da Companhia não for desenvolvido e mantido, o preço de negociação das Ações pode ser
negativamente impactado.
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Riscos relacionados à situação da economia global e brasileiras poderão afetar a
percepção do risco no Brasil e em outros países, especialmente nos mercados
emergentes o que poderá afetar negativamente a economia brasileira inclusive por
meio de oscilações nos mercados de valores mobiliários.
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em
diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive Estados
Unidos, países membros da União Europeia e de economias emergentes. Embora a conjuntura
econômica desses países seja significativamente diferente da conjuntura econômica do Brasil, a
reação dos investidores aos acontecimentos nesses países pode causar um efeito adverso sobre o
valor de mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive das Ações. Crises nos
Estados Unidos, na União Europeia ou em países emergentes podem reduzir o interesse dos
investidores nos valores mobiliários das companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários de
emissão da Companhia.
Adicionalmente, a economia brasileira é afetada pelas condições de mercado e pelas condições
econômicas internacionais, especialmente, pelas condições econômicas dos Estados Unidos. Os
preços das ações na B3, por exemplo, são altamente afetados pelas flutuações nas taxas de juros dos
Estados Unidos e pelo comportamento das principais bolsas norte-americanas. Qualquer aumento nas
taxas de juros em outros países, especialmente os Estados Unidos, poderá reduzir a liquidez global e
o interesse do investidor em realizar investimentos no mercado de capitais brasileiro.
A Companhia não pode assegurar que o mercado de capitais brasileiro estará aberto às companhias
brasileiras e que os custos de financiamento no mercado sejam favoráveis às companhias
brasileiras. Crises econômicas em mercados emergentes podem reduzir o interesse do investidor
por valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários emitidos pela
Companhia. Isso poderá afetar a liquidez e o preço de mercado das Ações, bem como poderá
afetar o futuro acesso da Companhia ao mercado de capitais brasileiros e a financiamentos em
termos aceitáveis, o que poderá afetar adversamente o preço de mercado das ações ordinárias de
emissão da Companhia.

A venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das Ações,
após a conclusão da Oferta e o período de Lock-up, poderá afetar negativamente o
preço de mercado das Ações no mercado secundário ou a percepção dos investidores
sobre a Companhia.
A Companhia, seus administradores e os Acionistas Vendedores celebrarão acordos de restrição à
venda das ações ordinárias de emissão da Companhia (Lock-Up), por meio dos quais se
comprometerão a, sujeitos tão somente às exceções previstas em referidos acordos, durante o
período de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de disponibilização do Anúncio de Início a
não transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a
totalidade das Ações de sua titularidade após a liquidação da Oferta.
Após tais restrições terem se extinguido, as Ações e detidas pelos Acionistas Vendedores e pelos
administradores da Companhia estarão disponíveis para venda no mercado. A ocorrência de vendas
ou uma percepção de uma possível venda de um número substancial de Ações pode afetar
adversamente o valor de mercado das Ações. Para informações adicionais, veja a seção
“Informações Sobre a Oferta – Acordos de restrição à venda de Ações (Instrumentos de Lock-up)”
na página 73 deste Prospecto.
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A Companhia pode captar capital adicional no futuro, por meio da emissão de valores
mobiliários, o que poderá afetar o preço das Ações e resultar em uma diluição da
participação do investidor.
A Companhia pode vir a ter que captar recursos adicionais no futuro por meio de operações de
emissão pública ou privada de Ações ou valores mobiliários conversíveis em Ações ou permutáveis
por elas. Qualquer captação de recursos por meio da distribuição de ações ou valores mobiliários
conversíveis em ações ou permutáveis por elas pode resultar em alteração no preço de mercado
das Ações e na diluição da participação do investidor no capital social da Companhia.

A participação de Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas
no Procedimento de Bookbuilding poderá afetar adversamente a formação do Preço por
Ação e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá resultar na redução de liquidez das Ações no mercado secundário.
O Preço por Ação será definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da
regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de
investimento, até o limite máximo de 20% do total das Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares). Nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) à quantidade total de
Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), não
será permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações junto a Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de

Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas Ações

por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidez das
Ações no mercado secundário.

A fixação do Preço por Ação em valor inferior à Faixa Indicativa possibilitará a
desistência dos Investidores Não Institucionais, o que poderá reduzir a capacidade da
Companhia de alcançar dispersão acionária na Oferta.
A faixa de preço apresentada na capa deste Prospecto Preliminar é meramente indicativa e,
conforme expressamente previsto neste Prospecto, o Preço por Ação poderá ser fixado em valor
inferior à Faixa Indicativa. Caso o Preço por Ação seja fixado abaixo do valor resultante da
subtração entre o valor mínimo da Faixa Indicativa e o valor equivalente a 20% do valor máximo da
Faixa Indicativa, ocorrerá um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, que
possibilitará a desistência dos Investidores Não Institucionais no âmbito da Oferta de Varejo. Na
ocorrência de Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, a Companhia
alcançará menor dispersão acionária do que a inicialmente esperada, caso uma quantidade
significativa de Investidores Não Institucionais decida por desistir da Oferta na ocorrência de um
Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa.
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Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta,
conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é possível que
a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em
subscrever/adquirir a totalidade das Ações no âmbito da Oferta.
A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos Coordenadores
da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, de integralizar/liquidar pelo Preço por
Ação, financeiramente as Ações (considerando as Ações Adicionais, sem considerar as Ações
Suplementares) que tenham sido subscritas/adquiridas, porém não integralizadas/liquidadas, no
Brasil, pelos seus respectivos investidores na Data de Liquidação, na proporção e até o limite
individual de garantia firme de cada um dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de
Colocação. Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme
faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, caso as Ações não sejam
integralmente subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta até a Data de Liquidação, nos termos do
Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e intenções de
investimentos automaticamente cancelados. Para informações adicionais sobre o cancelamento da
Oferta, veja a seção “Informações sobre a Oferta – Suspensão, modificação, revogação ou
cancelamento da Oferta” na página 68 deste Prospecto.

Investidores que adquirirem Ações poderão sofrer diluição imediata e substancial no
valor contábil de seus investimentos.
O Preço por Ação poderá ser fixado em valor superior ao patrimônio líquido por ação das ações
emitidas e em circulação imediatamente após a Oferta. Como resultado desta diluição, em caso de
liquidação da Companhia, os investidores que adquiram Ações por meio da Oferta poderão receber
um valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao adquirir as Ações na Oferta,
resultando em diluição imediata do valor de seu investimento de 63,8%. Para mais informações sobre
a diluição da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”, na página 104 deste Prospecto.

A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação
no exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de
valores mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a ofertas de valores
mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma
oferta de valores mobiliários no Brasil.
A Oferta compreende a distribuição primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado de balcão
não organizado, incluindo esforços de colocação das Ações juntos a Investidores Estrangeiros.
Os esforços de colocação das Ações no exterior expõem a Companhia a normas relacionadas à proteção
dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda.
Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores são parte do Contrato de Colocação
Internacional, que regula os esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de Colocação
Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de Colocação Internacional
para que a Companhia e os Acionistas Vendedores os indenizem, caso estes venham a sofrer perdas no
exterior por conta de eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda.
A Companhia e os Acionistas Vendedores também prestam diversas declarações e garantias
relacionadas aos negócios da Companhia e em cada um dos casos indicados acima, procedimentos
judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e os Acionistas Vendedores no exterior. Esses
procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores substanciais,
em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das indenizações devidas
nesses processos. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados Unidos, as partes
envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do processo, o que
penaliza companhias sujeitas a tais processos, mesmo que fique provado que nenhuma incorreção
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foi cometida. Uma eventual condenação da Companhia em um processo no exterior com relação a
eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda, se envolver valores
elevados, poderá afetar negativamente a Companhia.

Eventual descumprimento por quaisquer das Instituições Consorciadas de obrigações
relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições
responsáveis pela colocação das Ações, com o consequente cancelamento de todos Pedidos
de Reserva e contratos de compra e venda feitos perante as Instituições Consorciadas.
Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao Contrato
de Colocação, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de
qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da Oferta,
incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas
referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as Ações, emissão de relatórios de
pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, Instituição
Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas
julgadas cabíveis pelos Coordenadores da Oferta, deixará imediatamente de integrar o grupo de
instituições responsáveis pela colocação das Ações. Caso tal desligamento ocorra, as Instituições
Consorciadas em questão deverão cancelar todos os Pedidos de Reserva que tenham recebido e
informar imediatamente os respectivos investidores sobre o referido cancelamento, os quais não mais
participarão da Oferta, sendo que os valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção
monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos sobre
movimentação financeira, eventualmente incidentes. Para maiores informações, veja a seção
“Violações de Norma de Conduta” na página 71 deste Prospecto.

A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das Ações.
Os Coordenadores da Oferta e sociedades de seu grupo econômico poderão realizar operações com
derivativos para proteção (hedge), tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como
referência (incluindo operações de total return swap) contratadas com terceiros, conforme permitido
pelo artigo 48 da Instrução CVM 400, e tais investimentos não serão considerados investimentos
realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais
terceiros não sejam Pessoas Vinculadas. A realização de tais operações pode constituir uma porção
significativa da Oferta e poderá influenciar a demanda e, consequentemente, o preço das Ações.

Após a Oferta, a Companhia continuará sendo controlada por seus acionistas
controladores, cujos interesses podem diferir dos interesses dos demais acionistas
titulares das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Imediatamente após a conclusão da Oferta, os acionistas controladores continuarão sendo titulares
de, ao menos, 50% mais 1 das ações ordinárias de emissão da Companhia. Dessa forma, os atuais
acionistas controladores, por meio de seu poder de voto nas assembleias gerais, continuarão
capazes de influenciar fortemente ou efetivamente exercer o poder de controle sobre as decisões
da Companhia, o que pode se dar de maneira divergente em relação aos interesses dos demais
acionistas titulares das ações ordinárias de emissão da Companhia.
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Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas
sobre a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores ou os Coordenadores da Oferta
poderão gerar questionamentos por parte da CVM, B3 e de potenciais investidores da
Oferta, o que poderá impactar negativamente a Oferta.
A Oferta e suas condições, incluindo este Prospecto, passarão a ser de conhecimento público após
a realização do protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. A partir deste momento e até a
disponibilização do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas matérias contendo
informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores ou
os Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo certos dados que não constam deste Prospecto
ou do Formulário de Referência. Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda
qualquer manifestação na mídia por parte da Companhia, dos Acionistas Vendedores ou dos
Coordenadores da Oferta sobre a Oferta até a disponibilização do Anúncio de Encerramento,
eventuais notícias sobre a Oferta poderão conter informações que não foram fornecidas ou que não
contaram com a revisão da Companhia, dos Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da
Oferta. Assim, caso haja informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia
ou, ainda, caso sejam veiculadas notícias com dados que não constam deste Prospecto ou do
Formulário de Referência, a CVM, a B3 ou potenciais investidores poderão questionar o conteúdo
de tais matérias, o que poderá afetar negativamente a tomada de decisão de investimento pelos
potenciais investidores podendo resultar, ainda, a exclusivo critério da CVM, na suspensão da
Oferta, com a consequente alteração do seu cronograma, ou no seu cancelamento.

Os Investidores do Segmento Private e os Investidores de Varejo Lock-up que se
comprometerem a observar o Lock-up Segmento Private e o Lock-up Varejo,
respectivamente, diante da impossibilidade de transferir, emprestar, onerar, dar em
garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de
emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão
incorrer em perdas em determinadas situações.
Os Investidores do Segmento Private e os Investidores de Varejo Lock-up devem se comprometer,
observadas as exceções previstas nos demais documentos da Oferta, conforme aplicável, durante o
Período de Lock-up Segmento Private e/ou Período de Lock-up Varejo, respectivamente, contados
da data de disponibilização do Anúncio de Início, a não transferir, emprestar, onerar, dar em
garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da
Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta.
Desta forma, caso o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia venha a cair
e/ou os Investidores do Segmento Private e/ou os Investidores de Varejo Lock-up por quaisquer
motivos venham a precisar de liquidez durante o Período de Lock-up Segmento Private e/ou
Período de Lock-up Varejo, respectivamente, e tendo em vista a impossibilidade das Ações da
Oferta Não Institucional serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou
permutadas, de forma direta ou indireta, durante referidos períodos, tais restrições poderão causarlhes perdas.
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A Companhia arcará com as despesas dos Acionistas Vendedores relacionadas à Oferta,
bem como arcará juntamente com os Acionistas Vendedores com as comissões da
Oferta, o que poderá impactar os valores líquidos a serem recebidos pela Companhia
em decorrência da Oferta o que poderá afetar adversamente os resultados da
Companhia no período subsequente à realização da mesma.
Por meio do Contrato de Colocação, a Companhia arcará juntamente com os Acionistas Vendedores
com as comissões da Oferta, de acordo com sua participação na Oferta, além de assumir a
obrigação de pagamento de certas despesas dos Acionistas Vendedores relacionadas à Oferta,
incluindo da Oferta Secundária. O desembolso desses valores pela Companhia poderá impactar os
valores líquidos a serem recebidos pela Companhia em decorrência da Oferta e, por consequência,
os valores creditados ao patrimônio líquido da Companhia, o que poderá impactar negativamente
seus resultados no período de apuração subsequente à realização da Oferta. A Companhia se
reservou o direito de solicitar o reembolso das despesas aos Acionistas Vendedores de acordo com
suas respectivas participações na Oferta. Todavia, a Companhia poderá não ser reembolsada pelos
Acionistas Vendedores, o que poderá resultar em litígios entre a Companhia e os Acionistas
Vendedores que demandariam recursos adicionais e tempo da Companhia. Para mais informações
sobre os custos e despesas incorridos por nós com a Oferta, veja a seção ‘‘Informações Sobre à
Oferta – Custos de Distribuição’’, na página 50 deste Prospecto.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
A Companhia estima que os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, após a dedução das
comissões e despesas estimadas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, serão de,
aproximadamente R$193.278.771,51, com base no Preço por Ação de R$8,80, que é o ponto médio
da Faixa Indicativa, sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e Suplementares.
Para informações detalhadas acerca das comissões e despesas da Oferta, veja a seção
“Informações Sobre à Oferta – Custos de Distribuição”, na página 50 deste Prospecto Preliminar.
Por meio do Contrato de Distribuição, a Companhia arcará com a totalidade das despesas da
Oferta, conforme informado na seção “Informações Sobre à Oferta – Custos de Distribuição”, na
página 50 deste Prospecto. Para mais informações sobre os valores e riscos relativos ao
pagamento das despesas da Oferta, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à

Oferta e às Ações – A Companhia arcará com as despesas dos Acionistas Vendedores
relacionadas à Oferta, bem como arcará juntamente com os Acionistas Vendedores com
as comissões da Oferta, o que poderá impactar os valores líquidos a serem recebidos
pela Companhia em decorrência da Oferta o que poderá afetar adversamente os
resultados da Companhia no período subsequente à realização da mesma”, na página
100 deste Prospecto Preliminar.

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para (i)
Aquisições; (ii) Expansão; e (iii) Modernização.
A Companhia está constantemente analisando oportunidades de investimento em negócios
complementares às suas atividades atualmente desenvolvidas e não há, até a presente data, qualquer
negociação em andamento que vincule a Companhia à aquisição de qualquer potencial ativo.
A tabela abaixo resume os percentuais da destinação dos recursos líquidos provenientes da Oferta:
Destinação

Percentual Estimado dos
Recursos Líquidos

Aquisições ...........................................................
Expansão ............................................................
Modernização ......................................................
Total ..............................................................
(1)
(2)

45%
40%
15%
100%

Valor Estimado
Líquido(1)(2)

(em R$)

86.975.447,18
77.311.508,60
28.991.815,73
193.278.771,51

Com base no Preço por Ação de R$8,80, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas da Oferta.

A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta Primária depende de diversos fatores
que a Companhia não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as condições de
mercado então vigentes, e se baseia em suas análises, estimativas e perspectivas atuais sobre
eventos futuros e tendências. Alterações nesses e em outros fatores podem obrigar a Companhia a
rever a destinação dos recursos líquidos da Oferta Primária quando de sua efetiva utilização.
Enquanto os recursos líquidos decorrentes da Oferta Primária não forem efetivamente utilizados, no
curso regular dos nossos negócios, eles poderão ser investidos em aplicações financeiras que
acreditamos estar dentro de nossa política de investimento, visando à preservação do nosso capital
e investimentos com perfil de alta liquidez, tais como títulos de dívida pública e aplicações
financeiras de renda fixa contratados ou emitidos por instituições financeiras de primeira linha.
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Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta Primária sejam inferiores às
suas estimativas, sua aplicação será reduzida de forma proporcional aos objetivos da Companhia e,
na hipótese de serem necessários recursos adicionais, a Companhia poderá efetuar emissão de
outros valores mobiliários e/ou efetuar a contratação de linha de financiamento junto a instituições
financeiras, ou mesmo mediante a realização de outra oferta pública de ações ordinárias de
emissão da Companhia. A forma de obtenção desses recursos será definida pela Companhia à
época da respectiva captação, dependendo inclusive das condições de mercado.
Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação, após a dedução das comissões e despesas
estimadas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta aumentaria (reduziria) o valor dos recursos
líquidos a serem captados na Oferta Primária em R$22,3 milhões, sem considerar a colocação
integral das Ações Adicionais e Suplementares.
A Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária, por se tratar
exclusivamente de Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores. Portanto, os recursos provenientes
da Oferta Secundária serão integralmente destinados aos Acionistas Vendedores.
Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos auferidos pela Companhia em
decorrência da Oferta Primária na situação patrimonial da Companhia, veja a seção “Capitalização”
na página 103 deste Prospecto Preliminar.
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CAPITALIZAÇÃO
As informações constantes da coluna “Efetivo” foram extraídas das demonstrações financeiras
consolidadas da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e
indicam (i) a posição naquela data; e (ii) os valores ajustados para refletir o recebimento pela
Companhia dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, estimados em R$193.278.771,51,
com base no Preço por Ação de R$8,80, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, após a dedução das
comissões e despesas estimadas em R$19.245.366,00 devidas pela Companhia no âmbito da Oferta
Primária, sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e Suplementares.
O investidor deve ler as informações da tabela abaixo em conjunto com as demonstrações
financeiras consolidadas da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020 e suas respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto Preliminar, e com as seções
“3. Informações Financeiras Selecionadas” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de
Referência anexo a este Prospecto Preliminar a partir da página 287.
Em 31 de dezembro de 2020
Efetivo
Ajustado(1)
Dívida bruta ...................................................................
Empréstimos e Financiamentos (circulante) ...........................
Empréstimos e Financiamentos (não circulante) ....................
Patrimônio líquido
Capitalização Total(2) .....................................................
(1)

(2)

(em R$ milhares)

243.211
184.125
59.086
291.077
534.288

243.211
184.125
59.086
484.356
727.567

Ajustado para refletir o recebimento pela Companhia dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária no valor de
R$193.278.771,51, após a dedução das comissões e despesas estimadas em R$19.245.366,00, calculado com base no Preço por Ação de
R$8,80, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e Suplementares.
A capitalização total corresponde ao resultado da soma dos saldos de empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante) com o patrimônio
líquido. Esta definição relativa à capitalização total da Companhia pode divergir daquelas adotadas por outras empresas.

Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação, após a dedução das comissões e despesas
estimadas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, sem considerar a colocação integral das Ações
Adicionais e Suplementares, aumentaria (reduziria) o patrimônio líquido da Companhia e a capitalização
total em R$22,3 milhões.
O valor do patrimônio líquido da Companhia após a conclusão da Oferta e ajustes decorrentes está sujeito,
ainda, a ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da
Oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Não houve alteração relevante na capitalização total da Companhia desde 31 de dezembro de 2020.
Tendo em vista que a Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária,
por se tratar exclusivamente de Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores, a Oferta
Secundária não impactará a capitalização total da Companhia em 31 de dezembro de 2020.
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DILUIÇÃO
Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento,
calculada pela diferença entre o Preço por Ação e a soma do valor patrimonial contábil das ações
de emissão da Companhia subjacentes a cada Ação imediatamente após a Oferta.
Em 31 de dezembro de 2020, o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia era de
R$291.076.977,00 e o valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia, na mesma
data, era de R$2,27. O referido valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia
representa o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia, dividido pelo número total de
ações de emissão da Companhia em 31 de dezembro de 2020.
Considerando a subscrição da totalidade das Ações no âmbito da Oferta Primária e após a dedução das
comissões e despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, com base no Preço por Ação que é
o ponto médio da Faixa Indicativa, sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e
Suplementares, o patrimônio líquido ajustado da Companhia em 31 de dezembro de 2020 seria de
R$484.355.749,00, representando um valor de R$3,19 por ação de emissão da Companhia. Isso
representaria (i) um aumento imediato do valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia
correspondente a R$0,92 para os acionistas existentes; e (ii) uma diluição imediata do valor patrimonial
contábil por ação de R$5,61 para os novos investidores, adquirentes de Ações no contexto da Oferta.
Essa redução representa a diferença entre o preço por ação ordinária de emissão da Companhia,
calculado com base no Preço por Ação, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, e o valor patrimonial
contábil por ação de emissão da Companhia imediatamente após a conclusão da Oferta.
Para informações detalhadas acerca das comissões e despesas da Oferta, veja a seção “Informações
Sobre à Oferta – Custos de Distribuição”, na página 50 deste Prospecto Preliminar.
O quadro a seguir ilustra a diluição por Ação, com base em seu patrimônio líquido em 31 de
dezembro de 2020 e considerando os impactos da realização da Oferta.
Ação(1) ......................................................................................................

Preço por
Valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia em 31 de dezembro de
2020(2) ..................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia em 31 de dezembro de
2020 ajustado para refletir a Oferta ........................................................................
Aumento do valor patrimonial contábil líquido por ação de emissão da
Companhia em 31 de dezembro de 2020 para os atuais acionistas............................
Diluição do valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia dos novos
investidores(3) ........................................................................................................
Percentual de diluição imediata resultante da Oferta(4) ................................................
(1)
(2)

(3)

(4)

Em R$, exceto %
8,80
2,27
3,19
0,92
5,61
63,8%

Considerando a subscrição das Ações, com base no Preço por Ação, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
O valor patrimonial por ação de emissão da Companhia representa o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia, dividido pelo
número total de ações de emissão da Companhia em 31 de dezembro de 2020.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o preço por ação de emissão da Companhia, calculado com base no
Preço por Ação a ser pago pelos investidores, e o valor patrimonial líquido por ação de emissão da Companhia imediatamente após a
conclusão da Oferta.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo
Preço por Ação.

O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o
valor patrimonial contábil das Ações e será fixado tendo como parâmetro as intenções de
investimento manifestadas por Investidores Institucionais, considerando a qualidade da demanda
(por volume e preço), no âmbito do Procedimento de Bookbuilding. Para maiores informações
sobre o Procedimento de Bookbuilding, veja a seção “Informações Sobre à Oferta – Preço por
Ação”, na página 48 deste Prospecto.
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Um acréscimo (redução) de R$1,00 no Preço por Ação, após a dedução das comissões e das
despesas estimadas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, acarretaria um acréscimo
(diminuição), após a conclusão da Oferta, sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e
Suplementares: (i) de R$22,3 milhões no valor do patrimônio líquido contábil da Companhia; (ii) de
R$0,15 no valor do patrimônio líquido contábil por ação de emissão da Companhia; e (iii) na
diluição do valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia aos investidores desta
Oferta em R$0,85 por ação de emissão da Companhia, assumindo que o número de Ações
estabelecido na capa deste Prospecto não sofrerá alterações.
O valor do patrimônio líquido contábil da Companhia após a conclusão da Oferta está sujeito, ainda,
a ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais
da Oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
A realização da Oferta Secundária não resultará em nenhuma mudança no número de ações
ordinária de emissão da Companhia, nem em alteração em seu patrimônio líquido, uma vez que os
recursos recebidos, nesse caso, serão integralmente entregues aos Acionistas Vendedores.
Por meio do Contrato de Distribuição, a Companhia arcará com a totalidade das despesas da Oferta,
conforme informado na seção “Informações Sobre à Oferta – Custos de Distribuição”, na página 50
deste Prospecto. Apesar de haver diluição do patrimônio líquido ocasionado pelo pagamento de
referidas despesas, não haverá diluição na participação em seu capital social em decorrência dessa
diluição no patrimônio líquido. Para mais informações sobre os valores e riscos relativos ao
pagamento das despesas da Oferta, veja as seções “Informações Sobre à Oferta – Custos
de Distribuição” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A Companhia

arcará com as despesas dos Acionistas Vendedores relacionadas à Oferta, bem como arcará
juntamente com os Acionistas Vendedores com as comissões da Oferta, o que poderá
impactar os valores líquidos a serem recebidos pela Companhia em decorrência da Oferta o
que poderá afetar adversamente os resultados da Companhia no período subsequente à
realização da mesma”, respectivamente, nas páginas 50 e 100 deste Prospecto Preliminar.
Plano de Remuneração Baseado em Ações
Em 3 de março de 2021, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a Companhia aprovou, entre
outras matérias, o seu Plano de Incentivo, o qual será administrado pelo Conselho de Administração da
Companhia, e tem por objetivo (a) aumentar a capacidade de atração e retenção de talentos pela
Companhia; (b) reforçar a cultura de desempenho sustentável e de busca pelo desenvolvimento de certos
administradores e empregados da Companhia que mantenham vínculo de emprego ou estatuário com a
Companhia, alinhando os seus interesses com os dos acionistas da Companhia; (c) possibilitar à
Companhia a manutenção de seus profissionais, oferecendo-lhes, como vantagem e incentivo, a
oportunidade de se tornarem acionistas e incentivar o sentimento de “dono” da Companhia nos diretores e
empregados da Companhia; (d) estimular a expansão da Companhia e o alcance e superação de suas
metas empresariais, bem como a consecução dos seus objetivos sociais, alinhado aos interesses de seus
acionistas, por meio do comprometimento de longo prazo de certos administradores e empregados
elegíveis da Companhia que venham a ser beneficiários e fazer jus à concessão dos incentivos baseado em
ações; e (e) promover o bom desempenho da Companhia e os interesses de seus acionistas, mediante o
comprometimento de longo prazo de seus diretores e empregados.
Os beneficiários serão escolhidos e eleitos pelo Conselho de Administração, a seu exclusivo critério,
sendo que a outorga de eventuais incentivos aos beneficiários não será, necessariamente, igual
para cada beneficiário, nem por equidade ou equiparação, nem dividido pro rata, sendo fixada
segundo critérios adotados pelo Conselho de Administração.
Os incentivos a serem outorgados nos termos do Plano de Incentivo não podem exceder 3% das ações
representativas do capital social total emitido da Companhia na data de concessão dos Incentivos.
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Na data deste Prospecto, nenhum incentivo havia sido outorgado no âmbito do Plano de Incentivo.
Para mais informações sobre o Plano de Incentivo, veja os itens “13.4 Plano de Remuneração
Baseado em Ações do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária” a “13.8 Informações
Necessárias para Compreensão dos Dados Divulgados nos itens 13.5 a 13.7”, do Formulário de
Referência da Companhia, a partir da página 287 deste Prospecto.
O quadro a seguir ilustra a hipótese de diluição máxima, com base no patrimônio líquido da
Companhia na data deste Prospecto Preliminar, considerando: (i) a emissão de Ações no âmbito da
Oferta (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares); e (ii) o exercício de todas
as opções passíveis de serem outorgadas que, na data deste Prospecto, ainda não foram
outorgadas tampouco exercidas, no âmbito do Plano de Incentivo, sendo certo que (a) até a data
de divulgação do Anúncio de Encerramento, não haverá outorgas no âmbito do Plano de Incentivo;
e (b) uma vez que não há valor aprovado para o exercício das opções outorgadas no âmbito do
Plano de Incentivo, foi adotado o Preço por Ação, para fins do exercício da diluição abaixo.
Em R$, exceto %
Preço por Ação(1) ......................................................................................................

8,80

Valor patrimonial contábil por ação em 31 de dezembro de 2020(1)(2)...........................
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de dezembro de 2020 ajustado para refletir
a Oferta e o exercício de todas as opções passíveis de serem outorgadas no âmbito
do Plano de Incentivo .............................................................................................
Aumento no valor patrimonial contábil por ação em 31 de dezembro de 2020 para os
atuais acionistas considerando todos os eventos acima ............................................

2,27

Diluição do valor patrimonial contábil por ação para novos investidores(3) ....................
Percentual de diluição imediata resultante da Oferta e do exercício de todas as opções
passíveis de serem outorgadas no âmbito do Plano de Incentivo(4) ............................

5,59

(1)
(2)
(3)

(4)

3,21
0,95

63,5%

Com base no Preço por Ação.
Considera o número total das ações de emissão da Companhia na data deste Prospecto.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação a ser pago pelos investidores e o valor patrimonial
contábil por ação de emissão da Companhia, imediatamente após a realização dos eventos descritos acima.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo
Preço por Ação.

Histórico do preço pago por administradores e acionistas controladores em subscrições
de ações da Companhia
O quadro abaixo apresenta informações sobre o preço pago pelos administradores e acionistas
controladores da Companhia em subscrições de ações de emissão da Companhia nos últimos cinco anos.
Data
31/12/2018
29/03/2019
30/10/2020

Natureza da
operação

Subscritor/
Adquirente

Quantidade de
Ações

Incorporação
Acionistas
Subscrição Particular Acionistas
Incorporação
Acionistas

24.263.978
866.265
4.690.740

Valor

(R$)

35.594.151,00
3.036.021,00
7.612.382,26

Valor por Ação

(R$)

1,4670
3,5049
1,6228

Para informações adicionais referentes aos últimos aumentos do capital social da Companhia, veja
o item “17.2. Aumentos do Capital Social” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto
Preliminar, a partir da página 287 deste Prospecto Preliminar.
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ANEXO A – ESTATUTO SOCIAL VIGENTE DA COMPANHIA
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ESTATUTO SOCIAL DA
VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.

Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/ME n° 45.365.558/0001-09
NIRE 35.300.530.152

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO
Artigo 1°
A Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações regida pelo
presente estatuto social (“Estatuto Social”) e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e o Regulamento do
Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo Mercado” e “B3”, respectivamente).
Artigo 2°
A Companhia tem sede e foro na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, na
Avenida Marginal Esquerda, n° 1.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, podendo, por deliberação da
Diretoria e atendidos os requisitos legais aplicáveis, abrir, transferir e extinguir, em qualquer localidade do
País ou do exterior, escritórios, filiais e sucursais.
Parágrafo Único.

A Companhia possui as seguintes filiais:

(i)

Filial I: Rua Juscelino Kubitscheck, n° 1180, quadra 06, lote 05, depósito 3, Bairro Jardim
Paraíso, Luís Eduardo Magalhães/BA, CEP 47.850-000, CNPJ 45.365.558/0003-70, NIRE
29.900.850.391;

(ii)

Filial II: Rua João Bombo, n° 176, Parque Industrial Itamaraty, Artur Nogueira/SP, CEP 13160000, CNPJ 45.365.558/0004-51, NIRE n° 35.905.036.556;

(iii)

Filial III: Avenida Marginal Esquerda, n° 2000, Distrito Industrial, São Joaquim da Barra/SP,
CEP 14600-000, CNPJ 45.365.558/0006-13, NIRE 35.905.142.666;

(iv)

Filial IV: Rua Izaltino Firmino da Silva nº 500, setor 03, quadra 078, lote 1218, sub-lote 00,
Distrito Industrial, Serrana/SP, CEP 14150-000, CNPJ 45.365.558/0005-32, NIRE
35.905.142.674;

(v)

Filial V: Avenida Marginal Salto Brilhante, n° 360, Área Industrial, Ituverava/SP, CEP 14500000, CNPJ 45.365.558/0007-02, NIRE 35.905.628.208; e

(vi)

Filial VI: Avenida Perimetral Novo Horizonte, n° 1311, Novo Horizonte I, Sorriso/MT, CEP
78.890-000, CNPJ 45.365.558/0008-85, NIRE 51.920.005.545.
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Artigo 3°

A Companhia tem por objeto social:
(i)

a industrialização, comercialização, distribuição, importação e exportação de
fertilizantes (incluindo orgânicos e minerais), inoculantes, corretivos, inseticidas,
defensivos agrícolas, produtos químicos em geral (incluindo orgânicos e inorgânicos),
insumos, ração animal, produtos destinados à nutrição animal e agropecuários,
produtos veterinários, sementes e mudas, grãos em geral, produzidos pela
Companhia ou por terceiros;

(ii)

representação de insumos agrícolas;

(iii)

prestação de serviços a terceiros em geral relacionados às atividades de nutrição e
defesa vegetal, tais como análises técnicas, serviços de laboratório químico, orgânico
e biológico, preparação de solo, aplicação de insumos e recebimento de resíduos
destinados à compostagem na produção de fertilizantes; e

(iv)

participação, como sócia, acionista ou detentora de qualquer outro direito de
participação no capital de outras sociedades civis ou comerciais, no Brasil e exterior,
que tenham por objeto atividades relacionadas aos itens (i) a (iii) acima.

Parágrafo Único. A Companhia poderá explorar outras atividades correlatas ou complementares ao objeto
social descrito neste artigo 3°.
Artigo 4°

O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

Artigo 5°
Com o ingresso da Companhia no segmento especial de listagem denominado Novo
Mercado da B3 (“Novo Mercado”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas
controladores, administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do
Regulamento do Novo Mercado.

CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
Artigo 6°
O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$144.864.823,26
(cento e quarenta e quatro milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e
vinte e seis centavos), dividido em 128.443.072 (cento e vinte e oito milhões, quatrocentas e quarenta e
três mil e setenta e duas) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Parágrafo 1°: O capital social é representado exclusivamente por ações ordinárias e cada ação ordinária
confere ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas deliberações das assembleias gerais de acionistas da
Companhia (“Assembleia Geral”).
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Parágrafo 2°: As ações são indivisíveis em relação à Companhia. Quando a ação pertencer a mais de uma
pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio.
Parágrafo 3°: As ações da Companhia são escriturais, mantidas em contas de depósito em nome de seus
titulares, junto à instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com que a
Companhia mantenha contrato de custódia em vigor, sem emissão de certificados.
Parágrafo 4°: O custo do serviço de transferência da propriedade das ações escriturais poderá ser cobrado
diretamente do acionista pela instituição depositária, conforme venha a ser definido em contrato de
escrituração de ações, observados os limites fixados pela legislação e regulamentação vigentes.
Parágrafo 5°: É vedada a criação ou emissão de ações preferenciais ou partes beneficiárias pela
Companhia.
Artigo 7°
A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social até o limite de 500.000.000
(quinhentas milhões) de ações ordinárias adicionais, excluídas as ações já emitidas, independentemente de
Assembleia Geral ou reforma estatutária.
Parágrafo 1°: O aumento do capital social, nos limites do capital autorizado, será realizado por meio de
emissão de ações, debêntures conversíveis em ações e/ou bônus de subscrição, mediante deliberação do
conselho de administração da Companhia (“Conselho de Administração”), que fixará as condições de
emissão, inclusive preço, forma e prazo de integralização. Em havendo subscrição do capital social com
integralização em bens, a competência para a aprovação do aumento de capital será da Assembleia Geral,
ouvido o Conselho Fiscal, caso instalado.
Parágrafo 2°: O limite do capital autorizado deverá ser automaticamente ajustado em caso de
grupamento ou desdobramento de ações.
Parágrafo 3°: A critério do Conselho de Administração, poderá ser realizada a emissão, sem direito de
preferência ou com redução do prazo de que trata o parágrafo 4° do artigo 171 da Lei das Sociedades por
Ações, de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, bem como outorgar opções
de compra de ações, dentro do limite do capital autorizado, cuja colocação seja feita mediante venda em
bolsa de valores ou por subscrição pública, ou por meio de permuta por ações em oferta pública de aquisição
de controle, ou ainda para fazer frente a planos de outorga de opção de compra de ações da Companhia,
nos termos estabelecidos na Lei das Sociedades por Ações.
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CAPÍTULO III
ASSEMBLEIA GERAL
Artigo 8°
A Assembleia Geral é o órgão deliberativo da Companhia e deverá ser realizada: (a)
ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada
exercício social, para deliberação das matérias previstas no artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações; e
(b) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim o exigirem ou quando as disposições deste
Estatuto Social ou da legislação aplicável exigirem deliberação dos acionistas.
Parágrafo 1°: Quanto à convocação, instalação e deliberação da Assembleia Geral, aplicam-se as regras
previstas na Lei das Sociedades por Ações, na regulamentação da CVM e demais prescrições legais
pertinentes, bem como as disposições do presente Estatuto Social.
Parágrafo 2°: Ressalvadas as hipóteses previstas em lei, as Assembleias Gerais somente se instalarão e
validamente deliberarão em primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no
mínimo, 1/4 (um quarto) do total das ações com direito a voto representativas do capital social e, em
segunda convocação, com qualquer número.
Artigo 9°
Além das demais hipóteses previstas em lei, as Assembleias Gerais serão convocadas pelo
Conselho de Administração, por meio de seu Presidente ou por dois Conselheiros agindo em conjunto, com,
no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, em primeira convocação, e 8 (oito) dias, em segunda
convocação. Independentemente das formalidades de convocação para Assembleias Gerais previstas neste
artigo, será considerada regularmente convocada a Assembleia Geral à qual comparecerem todos os
acionistas da Companhia.
Artigo 10
A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração
ou, em sua ausência ou impedimento, pelo Vice Presidente do Conselho de Administração, ou ainda na
ausência do Vice Presidente do Conselho de Administração, por outro indivíduo presente indicado pela
maioria do capital social presente, o qual escolherá dentre os presentes aquele que exercerá a função de
secretário, que poderá ser acionista ou não da Companhia.
Artigo 11
Sem prejuízo das demais matérias previstas em lei, compete privativamente à Assembleia
Geral deliberar sobre as matérias indicadas nos artigos 122, 132 e 136 da Lei das Sociedades por Ações e,
ainda:
(i)

fixar o limite da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da
Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal, se instalado, observado que caberá ao Conselho
de Administração deliberar sobre a distribuição da remuneração individual de cada membro do
Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, se instalado;

(ii)

aprovar planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações ou quaisquer planos de
remuneração baseado em ações aos seus administradores, empregados e pessoas físicas que
prestem serviços à Companhia, assim como aos administradores, empregados e pessoas físicas
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que prestem serviços a outras sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela
Companhia;
(iii)

apresentar pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial, ou de autofalência;

(iv)

atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos de
ações;

(v)

deliberar sobre aumento ou redução do capital social, bem como qualquer decisão que envolva
a recompra, resgate ou amortização de ações, em conformidade com as disposições deste
Estatuto Social, exceto pelo previsto no parágrafo 1°, do artigo 7°, deste Estatuto Social;

(vi)

deliberar sobre qualquer emissão de ações ou quaisquer valores mobiliários conversíveis em
ações, observado o item (ix) do artigo 21 deste Estatuto Social; e

(vii)

aprovar a dispensa da realização de oferta pública de aquisição de ações (“OPA”) para saída
do Novo Mercado.

Parágrafo Único.
A Assembleia Geral poderá suspender o exercício dos direitos, inclusive o de voto,
do acionista que deixar de cumprir obrigação legal ou estatutária.
Artigo 12
A Assembleia Geral eventualmente convocada para dispensar a realização de OPA para
saída do Novo Mercado deverá ser instalada em primeira convocação com a presença de acionistas que
representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das Ações em Circulação. Caso referido quórum não
seja atingido, a Assembleia Geral poderá ser instalada em segunda convocação com a presença de qualquer
número de acionistas titulares de Ações em Circulação. A deliberação sobre a dispensa de realização da
OPA deve ocorrer pela maioria dos votos dos acionistas titulares de Ações em Circulação presentes na
Assembleia Geral, conforme disposto no Regulamento do Novo Mercado. Para fins deste artigo 12, o termo
“Ações em Circulação” significa todas as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações detidas
pelo(s) acionista(s) controlador(es), por pessoas a ele vinculadas, por administradores da Companhia e
aquelas em tesouraria.

CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO
Seção I
Disposições Gerais
Artigo 13
A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma diretoria em
observância e de acordo com os poderes conferidos pela legislação aplicável e pelo presente Estatuto Social.
Parágrafo 1°: A posse dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal, quando instalada, nos
seus respectivos cargos faz-se mediante assinatura de termo lavrado em livro próprio, que deve contemplar,
inclusive, sua sujeição à cláusula compromissória referida no artigo 41 deste Estatuto Social, bem como sua

115

adesão à Política de Divulgação e Uso de Informações e Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da
Companhia, sendo dispensada qualquer garantia de gestão.
Parágrafo 2°: O prazo de gestão dos administradores se estenderá até a investidura dos novos membros
eleitos.
Parágrafo 3°: Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de diretor presidente ou principal
executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
Artigo 14
A Companhia assegurará aos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do
Conselho Fiscal, quando instalado, ou aos membros de quaisquer órgãos sociais com funções técnicas
destinadas a aconselhar os administradores, quando legalmente possível, a defesa em processos judiciais
e administrativos (propostos por terceiros), durante ou após os respectivos mandatos, por atos praticados
no exercício de suas funções, podendo manter o contrato de seguro para a cobertura de despesas
processuais, honorários advocatícios e indenizações decorrentes dos referidos processos.
Artigo 15
Ressalvado o disposto neste Estatuto Social e na legislação aplicável e observadas as regras
de convocação aplicáveis, as reuniões de qualquer dos órgãos de administração serão instaladas, em
primeira convocação, com a presença da maioria de seus respectivos membros, e, em segunda convocação,
com qualquer número, e deliberada pelo voto da maioria dos presentes, excluídos os impedidos de votar
por conflito de interesses.
Parágrafo Único.
É dispensada a convocação prévia da reunião como condição de sua validade se
presentes todos os membros do órgão da administração. São considerados presentes os membros que
manifestem seu voto: (i) por meio da delegação feita em favor de outro membro do respectivo órgão; ou
(ii) por voto escrito antecipado; ou (iii) por voto escrito transmitido por correio eletrônico ou por qualquer
outro meio de comunicação que assegure a autoria do documento.
Artigo 16
As deliberações do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando
instalado, serão tomadas por maioria de votos dos presentes em cada reunião, ou que tenham manifestado
seu voto, ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei e observado o disposto em acordo de acionistas
arquivado na sede da Companhia, caso aplicável.
Parágrafo Único.
Caso o Conselho de Administração ou a Diretoria esteja constituído por um número
par de membros e ocorra um empate na votação pela maioria dos presentes em determinada reunião, será
atribuído ao Presidente do Conselho de Administração ou ao Diretor Presidente, conforme o caso, o voto
de qualidade.
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Seção II
Conselho de Administração
Artigo 17
O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 7 (sete)
membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, observado o disposto em eventual acordo de
acionistas arquivado na sede da Companhia e demais disposições legais aplicáveis (“Conselheiros”), com
mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição, os quais poderão contar com seus
respectivos suplentes, conforme deliberado em Assembleia Geral.
Parágrafo 1° Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por
cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, conforme a definição do Regulamento do
Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao
Conselho de Administração como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia
Geral que os eleger, sendo também considerados como independentes os conselheiros eleitos mediante
faculdade prevista pelo artigo 141, §§ 4° e 5°, da Lei das Sociedades por Ações, na hipótese de haver
acionista controlador (“Conselheiros Independentes”).
Parágrafo 2°: Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no parágrafo acima, o resultado
gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o número inteiro
imediatamente superior, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.
Parágrafo 3°: Em havendo a eleição de membro suplente, a sua suplência deverá estar sempre vinculada
a Conselheiro específico, conforme deliberado em Assembleia Geral, exceto pelo disposto no parágrafo 2°
do artigo 18 deste Estatuto Social.
Artigo 18
O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice Presidente, eleitos pela
maioria de votos da Assembleia Geral que eleger os membros do Conselho de Administração em exercício.
Parágrafo 1°: No caso de ausência ou impedimento temporário, os membros do Conselho de
Administração serão substituídos pelos seus respectivos suplentes, conforme aplicável. No caso de ausência
ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de Administração, as funções do Presidente serão
exercidas pelo Vice Presidente. No caso de ausência ou impedimento temporário do Vice Presidente do
Conselho de Administração, as funções do Vice Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho
de Administração indicado pelo Vice Presidente.
Parágrafo 2°:
Ocorrendo a vacância do cargo de Conselheiro, o substituto será
automaticamente o seu respectivo suplente caso outro Conselheiro não seja nomeado pelos Conselheiros
remanescentes dentre os Conselheiros suplentes. Caso o Conselho de Administração não possua
Conselheiros suplentes e, em ocorrendo a vacância do cargo de Conselheiro, o Conselho de Administração
elegerá tantos Conselheiros substitutos quantos forem os cargos vagos, sendo que os conselheiros eleitos
nos termos deste artigo terão o seu mandato encerrado na próxima Assembleia Geral que for realizada. Se
ocorrer vacância da maioria dos cargos, a Assembleia Geral será convocada para proceder a nova eleição.
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Artigo 19
O Conselho de Administração reunir-se-á (a) ordinariamente, 4 (quatro) vezes por ano, ao
final de cada trimestre; e (b) extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente, mediante
notificação escrita entregue com antecedência mínima de 7 (sete) dias corridos, e com apresentação da
pauta dos assuntos a serem tratados, ressalvados os casos de manifesta urgência, nos quais as reuniões
do Conselho de Administração poderão ser convocadas por seu Vice Presidente ou por 2 (dois) Conselheiros
em conjunto sem a observância do prazo acima, desde que inequivocamente cientes todos os demais
integrantes do Conselho. As convocações poderão ser feitas por carta com aviso de recebimento ou por
qualquer outro meio, eletrônico ou não, que permita a comprovação de recebimento.
Parágrafo 1°: As reuniões do Conselho de Administração poderão ser realizadas por conferência
telefônica, videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação simultânea com todas as demais
pessoas presentes à reunião, sendo admitida a gravação de tais reuniões. Nesse caso, os membros do
Conselho de Administração que participarem remotamente da reunião do Conselho de Administração
poderão expressar seus votos, na data da reunião, por meio de carta ou correio eletrônico digitalmente
certificado.
Parágrafo 2°: As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do Conselho de
Administração e secretariadas por quem ele indicar.
Parágrafo 3°: Cada membro do Conselho de Administração em exercício terá direito a 1 (um) voto nas
reuniões do Conselho de Administração.
Parágrafo 4°: Independentemente das formalidades previstas neste artigo 19, será considerada regular
a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros.
Artigo 20
As deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas no livro de atas
das reuniões do Conselho de Administração. Os votos proferidos por conselheiros que participarem
remotamente da reunião do Conselho de Administração ou que tenham se manifestado na forma do
parágrafo 1° do artigo 19 deste Estatuto Social, deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas
do Conselho de Administração, devendo a cópia da carta ou mensagem eletrônica, conforme o caso,
contendo o voto do Conselheiro, ser juntada ao Livro logo após a transcrição da ata.
Parágrafo Único. Deverão ser publicadas e arquivadas no registro público de empresas mercantis as atas
de reunião do Conselho de Administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante
terceiros.
Artigo 21
Além das demais atribuições previstas em lei, neste Estatuto Social e no seu Regimento
Interno, compete ao Conselho de Administração:
(i)

definir as políticas e fixar as estratégias orçamentárias para a condução dos negócios, bem
como liderar a implementação da estratégia de crescimento e orientação geral dos negócios da
Companhia;
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(ii)

aprovação, alteração e/ou revogação do plano de negócios, do orçamento anual, bem como
quaisquer planos de estratégia, de investimento, anuais e/ou plurianuais, e projetos de
expansão da Companhia;

(iii)

distribuir a remuneração global aprovada pela Assembleia Geral e fixar a remuneração
individual dos diretores, Conselheiros e membros do Conselho Fiscal, se instalado, e dos
membros de qualquer Comitê de Assessoramento da Companhia;

(iv)

convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente, ou nos casos previstos neste Estatuto
Social e na Lei das Sociedades por Ações;

(v)

definir o número de cargos a serem preenchidos na Diretoria da Companhia, eleger seus
diretores, bem como atribuir aos diretores suas respectivas funções, atribuições e limites de
alçada não especificados neste Estatuto Social;

(vi)

criar e alterar as competências, regras de funcionamento, convocação e composição dos órgãos
de administração da Companhia, incluindo seus comitês de assessoramento;

(vii)

fiscalizar e supervisionar a Diretoria no cumprimento do objeto social da Companhia,
examinando, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia e solicitando informações
sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos;

(viii)

apreciar o relatório da administração e as contas da Diretoria e deliberar sobre sua submissão
à Assembleia Geral;

(ix)

autorizar a emissão, pela Companhia, de ações e bônus de subscrição dentro do limite do capital
autorizado, fixando as condições de emissão, inclusive preço e prazo de integralização, e
deliberar, dentro do limite do capital autorizado, sobre a emissão de debêntures conversíveis em
ações, especificando o limite do aumento de capital decorrente da conversão das debêntures, em
valor do capital social ou em número de ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência
nas emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis em ações, cuja colocação
seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou em permuta por ações em oferta
pública de aquisição de controle, ou ainda para fazer frente a planos de outorga de opção de
compra de ações da Companhia, nos termos estabelecidos em lei e neste Estatuto Social;

(x)

autorizar a aquisição, pela Companhia, de ações de sua própria emissão ou sobre o lançamento
de opções de venda e compra, referenciadas em ações de emissão da Companhia para
manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação;

(xi)

aprovar a outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos administradores,
empregados ou prestadores de serviços da Companhia ou de suas controladas, assim como
aos administradores, empregados e prestadores de serviços de outras sociedades que sejam
controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia, sem direito de preferência aos
acionistas, de acordo com os planos aprovados pela Assembleia Geral;

(xii)

aprovação da proposta da administração de distribuição de dividendos, ainda que intercalares
ou intermediários, ou pagamento de juros sobre capital próprio com base em balanço anual,
semestral, trimestral ou mensal;
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(xiii)

aprovação de qualquer investimento ou despesa (a) não prevista no orçamento anual aprovado,
cujo valor, individual ou agregado, exceda a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) ou (b)
cujo valor, individual ou agregado, exceda em 10% (dez por cento) o valor originalmente
aprovado no orçamento anual;

(xiv)

aquisição, alienação, locação, arrendamento, cessão, transferência ou constituição de
quaisquer ônus sobre qualquer ativo ou bem, móvel ou imóvel, cujo valor, individual ou
agregado, exceda a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), exceto se especificamente
previsto no orçamento anual aprovado;

(xv)

aprovação de emissão de notas promissórias, commercial papers, bonds ou notes, para
distribuição pública ou privada, no Brasil ou no exterior;

(xvi)

aprovação da celebração, alteração ou rescisão de contratos de abertura de crédito, mútuos,
empréstimos, financiamento, arrendamento mercantil, leasing, leasing back (com ou sem
alienação fiduciária de bens), compror, vendor, desconto de recebíveis ou créditos,
adiantamentos ou outras formas de concessão de crédito ou qualquer outro tipo de operação
financeira ou série de operações financeiras relacionadas cujo valor exceda R$20.000.000,00
(vinte milhões de reais);

(xvii)

assunção de qualquer obrigação financeira que esteja vinculada à variação cambial, bem como
a contratação de instrumentos de derivativos de qualquer espécie cujo valor exceda
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais);

(xviii)

celebração de qualquer contrato, acordo ou negócio, de qualquer natureza, com partes
relacionadas à Companhia;

(xix)

prestação de fianças, avais ou quaisquer outras garantias, reais ou fidejussórias, em favor de
terceiros em operação que não envolvam a própria Companhia e/ou suas subsidiárias;

(xx)

aquisição, subscrição, oneração ou alienação de qualquer participação em qualquer outra
sociedade ou consórcio, inclusive por meio da constituição de qualquer afiliada ou coligada,
bem como a celebração, aditamento ou rescisão de acordo de acionistas, acordos de sócios ou
acordos semelhantes em qualquer sociedade na qual a Companhia detiver participação;

(xxi)

aprovação das políticas, códigos e regimentos internos da Companhia;

(xxii)

aprovar o orçamento do Comitê de Auditoria da Companhia, da área de auditoria interna e de
eventuais outros comitês que sejam constituídos;

(xxiii)

definição de voto da Companhia, das suas subsidiárias e seus respectivos representantes nas
assembleias gerais, reuniões ou assembleias de sócios ou quaisquer órgãos da administração
ou comitês das subsidiárias, afiliadas e coligadas da Companhia, que vierem a deliberar
exclusivamente sobre as matérias elencadas neste artigo 21;

(xxiv)

escolha e destituição os auditores independentes da Companhia com base em recomendação
do Comitê de Auditoria, de acordo com o artigo 24 deste Estatuto Social;

120

(xxv)

aprovar a realização de oferta pública a ser lançada pela própria Companhia para saída do Novo
Mercado ou de qualquer outro mercado no qual as ações da Companhia forem negociadas; e

(xxvi)

elaborar e divulgar parecer fundamentado, favorável ou contrário à aceitação de qualquer OPA que
tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, em até 15 (quinze) dias da publicação do edital
da OPA, que deverá abordar, no mínimo: (a) sobre a conveniência e oportunidade da OPA quanto ao
interesse da Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais
impactos para a liquidez das ações; (b) quanto aos planos estratégicos divulgados pelo ofertante em
relação à Companhia; e (c) a respeito de alternativas à aceitação da OPA disponíveis no mercado.
Seção III
Comitês de Assessoramento

Artigo 22
O Conselho de Administração, para seu assessoramento e melhor desempenho de suas
funções, poderá criar e extinguir comitês de assessoramento (“Comitês de Assessoramento”) de natureza
técnica, comercial, financeira, jurídica ou ASG (ambiental, social e de governança), com objetivos e funções
definidos, que deverão ser compostos por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, sendo
integrantes ou não dos órgãos de administração da Companhia, e terão duração de 1 (um) ano.
Parágrafo 1°: A instalação dos Comitês de Assessoramento compete ao Conselho de Administração, que
estabelecerá as normas aplicáveis aos Comitês de Assessoramento, incluindo regras sobre seu funcionamento,
competências, composição, prazo de gestão e remuneração, quando aplicável. Tais normas e regras serão definidas
nos regimentos internos dos Comitês de Assessoramento, que serão aprovados pelo Conselho de Administração.
Parágrafo 2°: As matérias analisadas por cada um dos Comitês de Assessoramento serão objeto de
relatórios e propostas, que não vincularão as deliberações do Conselho de Administração.
Comitê de Auditoria
Artigo 23
O Comitê de Auditoria é órgão independente, com dotação orçamentária própria, de caráter
consultivo e permanente, com o objetivo de assessoramento do Conselho de Administração, ao qual se
reportará, cabendo-lhe, ainda, exercer as demais atividades que a legislação aplicável lhe atribuir.
Parágrafo 1°: O Comitê de Auditoria é composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco)
membros, sendo que ao menos 1 (um) deve ser Conselheiro Independente, e ao menos 1 (um) deve ter
reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária.
Parágrafo 2°: O mesmo membro do Comitê de Auditoria pode acumular ambas as características referidas
no Parágrafo 1° acima.
Parágrafo 3°: As atividades do coordenador do Comitê de Auditoria estão definidas em seu regimento
interno, aprovado pelo Conselho de Administração.
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Artigo 24

Compete ao Comitê de Auditoria, entre outras matérias:

(i)

opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria independente;

(ii)

avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras;

(iii)

acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos da Companhia;

(iv)

avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia;

(v)

avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas
internas da Companhia, incluindo a Política de Transações entre Partes Relacionadas; e

(vi)

possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de
dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos
internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da
confidencialidade da informação.

Artigo 25
Caso o Conselho Fiscal venha a ser instalado na forma da Lei das Sociedades Anônimas, e
do Capítulo V abaixo, o Comitê de Auditoria conservará suas atribuições, respeitadas as competências
outorgadas por lei ao Conselho Fiscal.
Seção IV
Diretoria
Artigo 26
A diretoria da Companhia será composta por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 7 (sete)
diretores, os quais serão eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois)
anos, sendo permitida reeleição, observado o disposto no parágrafo 1° do artigo 13 deste Estatuto Social,
sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Financeiro, 1 (um) Diretor de Relações com Investidores e
os demais diretores não terão designação específica.
Parágrafo 1°: Compete ao Diretor Presidente: (i) a direção geral dos negócios da Companhia, a convocação
e presidência das reuniões da Diretoria e a coordenação dos trabalhos dos demais diretores e do processo de
tomada de decisão; (ii) a representação ativa e passiva da Companhia em todas as suas relações com
terceiros, em juízo ou fora dele, podendo nomear procuradores e prepostos para que prestem depoimentos
em nome da Companhia perante as autoridades requisitantes, responsabilizando-se pelos resultados
econômico-financeiros da Companhia e pela proteção de seu nome; (iii) a organização e supervisão das
políticas e diretrizes de pessoal, organizacional, gerencial, operacional e de marketing; (iv) a supervisão do
cumprimento das políticas e normas estabelecidas pelo Conselho de Administração e das deliberações tomadas
em Assembleia Geral; (v) zelar pela observância da lei e deste Estatuto Social; (vi) anualmente, elaborar e
apresentar ao Conselho de Administração o plano anual de negócios e o orçamento anual da Companhia; (vii)
administrar os assuntos de caráter societário em geral; (viii) avaliar os profissionais sob sua responsabilidade;
e (ix) indicar nomes de candidatos a ocupar outros cargos na Diretoria da Companhia.
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Parágrafo 2°: Compete ao Diretor Financeiro: (i) coordenar a elaboração das demonstrações financeiras
da Companhia; (ii) gerir as atividades da Diretoria Financeira da Companhia, incluindo administrar, gerir e
controlar as áreas de tesouraria, fiscal e tributária, controladoria, auditoria, contabilidade, tecnologia da
informação e de planejamento financeiro, segundo as orientações deste Estatuto Social, das normas legais
vigentes e das políticas e diretrizes consignadas pela Assembleia Geral; (iii) assinar propostas, convênios,
acordos, contratos com bancos e afins, documentos em geral para abertura, movimentação e encerramento
de contas bancárias da Companhia, bem como todo e qualquer documento à administração das finanças
da Companhia, em conjunto com qualquer outro Diretor ou um Procurador com poderes específicos; e (iv)
administrar os recursos financeiros da Companhia, orientando a aplicação dos excedentes de caixa dentro
das políticas e diretrizes existentes, e conduzindo os processos de contratação de empréstimo e de
financiamento e os serviços correlatos necessários à expansão da Companhia, conforme orçamento anual.
Parágrafo 3°: Compete ao Diretor de Relações com Investidores: (i) responsabilizar-se pela prestação de
informações ao público investidor, à CVM e às bolsas de valores ou mercados de balcão, nacionais e
internacionais, bem como às entidades de regulação e fiscalização correspondentes, mantendo atualizados
os registros da Companhia nessas instituições; (ii) representar a Companhia perante a CVM, as bolsas de
valores e demais entidades do mercado de capitais, bem como prestar informações relevantes aos
investidores, ao mercado em geral, à CVM e à B3; e (iii) outras funções estabelecidas em lei e na
regulamentação vigente.
Parágrafo 4°: Compete aos Diretores sem designação específica: (i) cumprir as atribuições definidas
pelo Conselho de Administração; (ii) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social, as deliberações do
Conselho de Administração e da Assembleia Geral; e (iii) praticar, dentro das suas atribuições, todos os
atos necessários ao funcionamento regular da Companhia e à consecução do objeto social.
Parágrafo 5°: Os diretores exercerão os direitos de voto da Companhia no tocante a qualquer de suas
coligadas e controladas em conformidade com as deliberações do Conselho de Administração, de acordo
com os procedimentos e normas previstos neste Estatuto Social.
Parágrafo 6°: Um diretor poderá acumular mais de uma função, desde que observado o número mínimo
de diretores previsto na Lei de Sociedades por Ações.
Parágrafo 7°: Os diretores serão eleitos pelo Conselho de Administração, observadas as disposições
previstas em eventual acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia.
Artigo 27
As atribuições e competências dos diretores serão aquelas estipuladas neste Estatuto Social,
bem como nas deliberações do Conselho de Administração. Se um dos diretores for destituído antes do fim
do seu mandato, o término do mandato do novo diretor, eleito em sua substituição, deverá coincidir com a
data de encerramento do mandato do restante da diretoria.
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Parágrafo 1°: Os diretores deverão exercer suas funções no melhor interesse da Companhia e de acordo
com as disposições deste Estatuto Social e da lei. Os diretores deverão permanecer na administração da
Companhia, dedicados à gestão operacional das atividades da Companhia em caráter de exclusividade.
Parágrafo 2°: Os Diretores não poderão afastar-se do exercício de suas funções por mais de 30 (trinta)
dias corridos consecutivos sob pena de perda de mandato, salvo caso de licença concedida pela própria
Diretoria.
Parágrafo 3°: No caso de ausência ou impedimento temporário do Diretor Presidente, as funções do
Diretor Presidente serão exercidas por outro Diretor a ser indicado pelo Conselho de Administração. Na
hipótese de impedimento definitivo ou vacância do cargo, será convocada reunião do Conselho de
Administração para que seja preenchido o cargo.
Parágrafo 4°: No caso de ausência temporária de qualquer Diretor, este poderá com base na ordem do
dia a ser discutida e deliberada em reunião da Diretoria, manifestar seu voto por escrito até a data da
reunião, inclusive, por meio de carta ou correio eletrônico digitalmente certificado entregue ao Diretor
Presidente.
Parágrafo 5°: Ocorrendo a vacância do cargo de qualquer Diretor, deverá ser convocada reunião do
Conselho de Administração para preenchimento do cargo em caráter definitivo até o término do mandato
do respectivo cargo antes vacante, sendo admitida a reeleição. Até a realização da referida reunião do
Conselho de Administração, o substituto provisório será escolhido pelo Diretor Presidente, dentre um dos
Diretores, o qual acumulará mais de uma função. Caso ocorra a vacância do cargo de Diretor Presidente, o
substituto provisório deverá ser o Diretor Financeiro, o qual acumulará mais de uma função.
Artigo 28
Compete à Diretoria, em geral, observadas as disposições deste Estatuto Social,
especialmente as competências específicas constantes do artigo 26:
(i)

o exercício das atribuições que a lei e este Estatuto Social lhe conferem para assegurar o pleno
e regular funcionamento da Companhia e das suas controladas, coligadas e divisões de
negócios;

(ii)

apresentar, anualmente, até 31 de março de cada exercício social, à apreciação do Conselho
de Administração, proposta de orientação geral dos negócios da Companhia, de suas
controladas e das divisões de seus negócios, relativa ao exercício corrente, incluindo:
(a)

a estratégia empresarial das divisões de negócios da Companhia e de suas controladas
e coligadas;

(b)

a estrutura operacional dos negócios, indicando o Diretor que deverá ser responsável
pelo acompanhamento de cada uma das suas divisões;

(c)

o orçamento e plano de metas de cada divisão de negócios;

(d)

a política de investimentos e desinvestimentos de cada divisão de negócios;
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(e)

a remuneração dos gestores de cada divisão de negócios; e

(f)

a estrutura de capital necessária à execução do orçamento e plano de metas de cada
divisão de negócios.

(iii)

apresentar, anualmente, nos 3 (três) meses seguintes ao encerramento do exercício social, à
apreciação do Conselho de Administração e dos acionistas, o seu relatório e demais documentos
pertinentes às contas do exercício social, bem como proposta para destinação do lucro líquido,
observadas as imposições legais e o que dispõe o Capítulo VI deste Estatuto Social;

(iv)

a eleição e destituição dos administradores das sociedades controladas e coligadas de acordo
com as indicações feitas pelo Conselho de Administração;

(v)

abrir, movimentar e encerrar contas bancárias e de investimento;

(vi)

transigir, renunciar, desistir, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, fazer
aplicações de recursos, adquirir, onerar e alienar ativos e conceder garantias, assinando os
respectivos termos e contratos;

(vii)

representar a Companhia, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante quaisquer
terceiros, incluindo repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais; e

(viii)

cumprir as demais atribuições que lhe sejam estabelecidas pelo Conselho de Administração da
Companhia, pela lei e por este Estatuto Social.

Artigo 29

A Companhia será representada e somente se obrigará da seguinte forma:

(i)

pelo diretor presidente ou pelo diretor financeiro agindo em conjunto com qualquer outro
diretor;

(ii)

por qualquer diretor agindo em conjunto com 1 (um) procurador, devidamente constituído;

(iii)

por 2 (dois) procuradores, devidamente constituídos com poderes específicos, agindo em
conjunto; e

(iv)

por 1 (um) diretor ou por 1 (um) procurador, devidamente constituído, (i) perante órgãos,
repartições e entidades públicas e em atos que não impliquem responsabilidade financeira para
a Companhia, (ii) para assinatura de correspondências, inclusive para bancos, na medida em
que tais correspondências não impliquem ou resultem responsabilidade financeira para a
Companhia, (iii) em endossos de cheques ou títulos de crédito para a Companhia, (iv) para
representação da Companhia em processos judiciais e administrativos, ou arbitrais, ou para a
prestação de depoimento pessoal, preposto ou testemunha, (v) para celebrar contratos e
escrituras (incluindo dação em pagamento), na qualidade de credora, relacionadas ao
recebimento de garantias de operações comerciais realizadas pela Companhia com seus
clientes.
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Artigo 30
As procurações outorgadas pela Companhia serão assinadas pelo diretor presidente ou pelo
diretor financeiro agindo em conjunto com qualquer outro diretor, especificarão os poderes outorgados e,
salvo procurações para a representação da Companhia em processos judiciais, administrativos ou arbitrais,
terão prazo de duração de, no máximo, 1 (um) ano.
Artigo 31

A diretoria reunir-se-á sempre que for necessário aos interesses da Companhia.

Parágrafo 1°: A Diretoria reunir-se-á, na sede social da Companhia, sempre que assim exigirem os
negócios sociais, sendo convocada pelo Diretor Presidente, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)
horas, ou por quaisquer dos Diretores, neste caso, com antecedência mínima de 3 (três) dias.
Parágrafo 2°: As reuniões da diretoria poderão ser realizadas por conferência telefônica, videoconferência
ou por qualquer outro meio de comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião,
sendo admitida a gravação de tais reuniões. Nesse caso, os membros da diretoria que participarem
remotamente da reunião poderão expressar seus votos, na data da reunião, por meio de carta ou correio
eletrônico digitalmente certificado.
Parágrafo 3°: As atas das reuniões da diretoria serão registradas em livro de atas das reuniões da
diretoria.
Parágrafo 4°: Independentemente das formalidades de convocação para as reuniões da diretoria
previstas neste artigo, será considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecerem todos os
diretores da Companhia.

CAPÍTULO V
CONSELHO FISCAL
Artigo 32
A Companhia terá um conselho fiscal de caráter não permanente, com os poderes e deveres
conferidos pela lei.
Artigo 33
Sempre que vier a ser instalado, o conselho fiscal será composto de, no mínimo, 3 (três) e,
no máximo, 5 (cinco) membros e igual número de suplentes. Os membros do conselho fiscal podem ser
acionistas ou não, e serão eleitos e substituídos de seus cargos a qualquer momento pela Assembleia Geral.
Parágrafo 1°: A posse dos membros do Conselho Fiscal será feita mediante a assinatura de termo
respectivo, em livro próprio, assinado pelo Conselheiro empossado, que deverá contemplar a sua sujeição
à cláusula compromissória prevista no artigo 41 deste Estatuto Social.
Parágrafo 2°: Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelos
respectivos suplentes.
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Parágrafo 3°: Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente
ocupará seu lugar. Não havendo suplente, a Assembleia Geral será convocada para proceder à eleição de
membro para o cargo vago.
Artigo 34
Os membros do conselho fiscal, se instalado, terão um mandato unificado até a próxima
assembleia geral ordinária que aprovar as contas relativas ao exercício fiscal em que foram eleitos, sendo
permitida a reeleição. A remuneração dos membros do conselho fiscal, sujeita as disposições da legislação
aplicável, será fixada pela assembleia geral que os eleger.
Artigo 35
Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre que necessário,
e deliberará sobre as matérias de sua competência.
Parágrafo 1°: O Conselho Fiscal, quando instalado, deverá aprovar seu regulamento interno, que deverá
estabelecer as regras gerais de seu funcionamento, estrutura, organização e atividades.
Parágrafo 2°: Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada
a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal.
Parágrafo 3°: Todas as manifestações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro
de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos Conselheiros presentes.

CAPÍTULO VI
EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
Artigo 36

O exercício social terá início em 1° de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano.

Artigo 37
Ao final de cada exercício social, a diretoria elaborará as demonstrações financeiras,
quais serão auditadas por auditores independentes devidamente registrados na CVM, observadas
disposições legais vigentes, submetendo-as ao Conselho de Administração, que, após aprová-las,
submeterá à assembleia geral ordinária, juntamente com a proposta de destinação do lucro líquido
exercício.

as
as
as
do

Parágrafo 1°: Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá (i) levantar balanços
semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar dividendos ou juros sobre capital próprio dos
lucros verificados em tais balanços; ou (ii) declarar dividendos ou juros sobre capital próprio intermediários,
à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual.
Parágrafo 2°: Os dividendos intermediários ou intercalares distribuídos e os juros sobre capital próprio
poderão ser imputados ao dividendo obrigatório previsto neste Estatuto Social.
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Artigo 38
O resultado do exercício, após os ajustes e deduções previstos em lei, incluindo qualquer
participação, eventuais prejuízos acumulados, bem como a provisão para o imposto sobre a renda e
contribuição social, terá a seguinte destinação:
(i)

5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, para a
reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social da Companhia.
No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido do montante das reservas de
capital, de que trata o parágrafo 1° do artigo 182 da Lei das Sociedades por Ações,
exceder 30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a destinação de
parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal;

(ii)

uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à
formação de reserva para contingências e reversão de tais reservas formadas em
exercícios anteriores, nos termos do artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações;

(iii)

25% (vinte e cinco por cento) será distribuído como dividendo obrigatório, observadas
as demais disposições do presente Estatuto Social e a legislação aplicável;

(iv)

no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada
do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de
administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar,
observado o disposto no artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações;

(v)

uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em
orçamento de capital previamente aprovado pela Assembleia Geral, nos termos do artigo
196 da Lei das Sociedades por Ações; e

(vi)

após qualquer retenção prevista no plano de negócios e no orçamento anual, o saldo
remanescente terá a destinação deliberada pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO VII
LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA
Artigo 39
A Companhia somente será dissolvida ou liquidada nos casos previstos em lei ou por decisão
da Assembleia Geral.
Parágrafo Único.
Compete à Assembleia Geral nomear o liquidante, estabelecer o modo de liquidação
e eleger os membros do Conselho Fiscal, que desempenharão suas funções durante o período de liquidação,
bem como determinar sua remuneração.
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CAPÍTULO VIII
ALIENAÇÃO DE CONTROLE
Artigo 40
A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única
operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o
adquirente do controle se obrigue a realizar OPA tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de
titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e na
regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento
igualitário àquele dado ao alienante.
Parágrafo 1°: Em caso de alienação indireta do controle, o adquirente deve divulgar o valor atribuído à
Companhia para os efeitos do preço da OPA, bem como divulgar a demonstração justificada desse valor.
Parágrafo 2°: Para os fins deste artigo 40, entende-se por “controle” e seus termos correlatos o poder
efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos
da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação
acionária detida.

CAPÍTULO IX
ARBITRAGEM
Artigo 41
A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do Conselho Fiscal, efetivos e
suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do
Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com
ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, e, em
especial, decorrentes das disposições contidas na Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme
alterada (Lei do Mercado de Valores Mobiliários), na Lei das Sociedades Anônimas, neste Estatuto Social,
nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como
nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes
do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação do Novo
Mercado.

CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 42
A Companhia observará os eventuais acordos de acionistas arquivados em sua sede na
forma do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações, cumprindo-lhe fazer com que a instituição financeira
depositária os anote no extrato da conta de depósito fornecido ao acionista. Quaisquer votos proferidos em
deliberações sociais da Companhia em desacordo com acordos de acionistas eventualmente existentes e
arquivados na forma deste artigo serão nulos, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa
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diretora da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração acatar declaração de voto de qualquer
acionista, signatário de acordo de acionistas devidamente arquivado na sede social, que for proferida em
desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo, sendo também expressamente vedado à
Companhia aceitar e proceder à transferência de ações e/ou à oneração e/ou à cessão de direito de
preferência à subscrição de ações e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver
previsto e regulado em acordo de acionistas.
Parágrafo Primeiro. As obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos serão válidas e
oponíveis a terceiros, devendo a administração da Companhia zelar por sua observância.
Parágrafo Segundo. Em caso de divergência entre as disposições deste Estatuto Social e de eventuais
acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia, as disposições destes deverão prevalecer.
Artigo 43
O montante a ser pago pela Companhia a título de reembolso pelas ações dos acionistas
que tenham exercido o direito de retirada, nos casos autorizados por lei ou por este Estatuto Social, deverá
corresponder ao valor patrimonial apurado na forma da lei.
Artigo 44
Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados
de acordo com o que dispõe a Lei das Sociedades por Ações e o Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 45
As disposições contidas no artigo 1° e artigo 5° (no que se refere ao Regulamento do Novo
Mercado), o item (vii) do artigo 11, artigo 12, artigo 13, parágrafo 1°, artigo 33, parágrafo 1°,
exclusivamente no que se refere à cláusula compromissória e à adesão à Política de Divulgação e Uso de
Informações e Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia, artigo 17, parágrafos 1° e 2°,
os itens (xxv) e (xxvi) do artigo 21, artigos 23, 24 e 25, e seus parágrafos, no Capítulo VIII, no Capítulo IX
e o artigo 44 (no que se refere ao Regulamento do Novo Mercado), somente terão eficácia a partir data de
concessão do registro de companhia aberta da Companhia pela CVM e enquanto as ações da Companhia
permanecerem listadas no Novo Mercado.
Vista do Advogado:

___________________________
Elton Fernandes Réu
OAB/SP nº 185.631
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ANEXO B – CÓPIA DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA
REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2020, QUE APROVOU, DENTRE OUTRAS MATÉRIAS, A
REALIZAÇÃO DA OFERTA
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ANEXO C – CÓPIA DA ATA DA RERRATIFICAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL E
EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2020, QUE
APROVOU, DENTRE OUTRAS MATÉRIAS, A REALIZAÇÃO DA OFERTA
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VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.
CNPJ nº 45.365.558/0001-09
NIRE 35.300.530.152
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: Às 20 horas do dia 14 de outubro de 2020, na sede da Vittia
Fertilizantes e Biológicos S.A. ( Companhia ), localizada na Avenida Marginal
Esquerda, nº 1.000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim
da Barra, Estado de São Paulo.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas todas as formalidades de convocação,
nos termos do §4º do Artigo 124 da lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada Lei das Sociedades por Ações
acionistas titulares de ações representativas de 100% do capital social da
Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas.
MESA: A Assembleia foi presidida pelo Sr. Wilson Fernando Romanini e secretariada
pelo Sr. Francisco Guilherme Romanini.
ORDEM DO DIA: Rerratificar sobre: (i) a abertura do capital da Companhia e a
submissão à Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) de pedido de registro da
Companhia como emissor de valores mobiliários na categoria
Instrução da CVM n° 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada ( ICVM
480 ); (ii) a submissão à B3 S.A.
B3 , de pedido de adesão
Novo Mercado
como de admissão, listagem e negociação de suas ações na B3; (iii) a realização da
oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão
Oferta , respectivamente); e (iv) a autorização para que
da Companhia ( Ações
o Conselho de Administração da Companhia, observado o quanto disposto na
presente ata de Assembleia Geral, aprove todos os termos e condições da Oferta,
bem como a Diretoria celebre todos os documentos necessários à realização da
Oferta, da obtenção de registro como emissor de valores mobiliários categoria A
perante a CVM e da listagem no Novo Mercado.
DELIBERAÇÕES: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os
acionistas, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovaram:
(i)
a abertura de capital da Companhia e a submissão do pedido de registro da
Companhia como emissor de valores mobiliários categoria
termos da ICVM 480, ficando o Conselho de Administração e a Diretoria da
Companhia, conforme o caso, autorizados a tomarem todas as medidas necessárias
junto à CVM com vistas à obtenção do registro ora referido;
(ii)
a submissão do pedido de adesão da Companhia ao Novo Mercado, bem como
de admissão à negociação de suas Ações, na B3, anuindo e sujeitando-se às
disposições do Regulamento do Novo Mercado, ficando o Conselho de Administração
e a Diretoria da Companhia, conforme o caso, autorizados a tomarem todas as
medidas necessárias junto à B3 com vistas à formalização da adesão, admissão,
listagem e negociação ora referida;
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(iii) a realização da Oferta, no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em
conformidade com a Instrução da CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
Instrução CVM 400
e demais disposições aplicáveis, incluindo esforços
de colocação das Ações no exterior, exclusivamente para investidores institucionais
qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados
Unidos da América, conforme definidos na Regra 144A do U.S. Securities Act de 1933,
conforme alterado, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos
Estados Unidos da América, em operações isentas de registro nos Estados Unidos da
América, previstas no Securities Act, e a investidores nos demais países, exceto o
Brasil e nos Estados Unidos da América, em conformidade com os procedimentos
previstos no Regulamento S do Securities Act, observada a legislação aplicável no
país de domicílio de cada investidor e, em qualquer caso, por meio de mecanismos
de investimento regulamentados pela legislação brasileira aplicável.
A Oferta será realizada sob a coordenação de determinadas instituições
intermediárias integrantes do sistema de distribuição a serem contratadas pela
Coordenadores da Oferta
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2°, da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações
inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20%, nas mesmas condições e no
mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, com a finalidade exclusiva de atender
a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da
Oferta. Adicionalmente, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade
de Ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar em
percentual equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertadas, nas
mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, as quais
serão destinadas, exclusivamente, para prestação dos serviços de estabilização de
preço das Ações no âmbito da Oferta.
As Ações serão distribuídas sob o regime de garantia firme de liquidação, a ser
prestada pelos Coordenadores da Oferta, e, nos termos dos artigos 30 da Instrução
CVM 400, não será permitida a distribuição parcial no contexto da Oferta.
Serão definidos oportunamente pelo Conselho de Administração e pelos acionistas
vendedores a quantidade de Ações a serem alienadas no contexto da Oferta e o preço
de venda das Ações, conforme venha a ser acordado na data de precificação da
Oferta, após a apuração do resultado do procedimento de coleta de intenções de
investimento a ser realizado junto a investidores institucionais no Brasil e no exterior,
em consonância com o disposto no artigo 170, parágrafo 1° da Lei das Sociedades
por Ações, e em conformidade com o artigo 44 da Instrução CVM 400 (bookbuilding),
sendo certo que os acionistas presentes declaram-se cientes, concordam e nesta ata
consignam, de forma extensiva ao quanto disposto nas Cláusulas 5ª e 6ª do Acordo
de Acionistas arquivado nesta data na sede da Companhia, que a definição, em
reunião do conselho de administração da Companhia, do preço de venda das Ações
dependerá também da expressa aprovação pelo membro do Conselho de
Administração da Companhia indicado pelo acionista Brasil Sustentabilidade Fundo
de Investimento em Participações Multiestratégia.

140

Nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, não será
observado o direito de preferência dos acionistas da Companhia no aumento de
capital decorrente da Oferta; e
(iv) observado o disposto no item (iii) acima, conceder a autorização para que a
Administração da Companhia aprove todos os termos e condições da Oferta relativos
à Companhia e celebre todos os contratos e realize todos os atos necessários
relacionados à Oferta, inclusive, mas não se limitando a (i) deliberar sobre o aumento
de capital social, dentro do capital autorizado e com a exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I,
da Lei das Sociedades por Ações, a ser realizado no contexto da Oferta, incluindo a
fixação do preço de emissão das Ações; (ii) aprovar o Prospecto e o Offering
Memorandum, incluindo a definição da destinação dos recursos da Oferta; e (iii)
celebrar todos os contratos e atos relacionados à Oferta, no que diz respeito à própria
Companhia, ressalvada a necessidade de aprovação, pelos respectivos acionistas de
informações sobre os mesmos que sejam incluídas no Prospecto, no Offering
Memorandum ou em qualquer documento relacionado à Oferta, bem como a decisão
de qualquer acionistas de alienar suas ações ou não no âmbito da Oferta.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para
lavratura desta ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições
ou ressalvas, foi assinada pelos acionistas presentes.

Mesa:

Wilson Fernando Romanini
Presidente

Francisco Guilherme Romanini
Secretário

Acionistas:

W F R PARTICIPAÇÕES LTDA.

F G R PARTICIPAÇÕES LTDA.

BRASIL SUSTENTABILIDADE FUNDO
DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
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ALEXANDRE DEL NERO
FRIZZO
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ANEXO D – ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO BRASIL FIP REALIZADA
EM 15 DE DEZEMBRO DE 2020, QUE APROVOU, DENTRE OUTRAS MATÉRIAS, A
REALIZAÇÃO DA OFERTA
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BRASIL SUSTENTABILIDADE –
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
CNPJ Nº 09.482.532/0001-87 (“FUNDO”)

ATA DA
12ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

1) LOCAL, DIA E HORA: Realizada através de teleconferência, no dia 19 de outubro de
2020, às 10h00, conforme prazo de convocação previsto no Regulamento, oportunidade
em que foi mantida suspensa, a pedido dos seus membros, até o dia 15 de dezembro de
2020, quando então, a presente reunião foi encerrada.
2) INSTALAÇÃO E PRESENÇA: Estavam presentes todos os membros do Comitê de
Investimento.
3) DELIBERAÇÕES: Os membros do Comitê de Investimento deliberaram, por
unanimidade de votos, desconsideradas as abstenções, aprovar a proposta de
desinvestimento do Fundo por meio da venda (total ou parcial) de ações da Vittia
Fertilizantes e Biológicos S.A. de titularidade do Fundo, no contexto de sua oferta pública
inicial de ações (IPO), sujeitos aos termos e condições mínimos dispostos na apresentação
encaminhada pelo Gestor sobre o tema.
4) ASSINATURA ELETRÔNICA: Os signatários declaram e reconhecem que esta Ata é
assinada por meio eletrônico, com o uso da plataforma “DocuSign. Os signatários
reconhecem, ainda, a autenticidade, validade e a plena eficácia da assinatura por meio
eletrônico, para todos os fins de direito. Esta Ata produz efeitos para todas as Partes a
partir da data de seu encerramento, ainda que um ou mais signatários realizem a assinatura
eletrônica em data posterior.
5) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejou fazer
uso da palavra, a reunião foi encerrada com a lavratura desta Ata que, lida e achada
conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 15 de dezembro de 2020.

_____________________________________
__
__
_________________
Ronaldo Luis Kiyoshi Hirata
Presidente

_________________________________
___
____
_____________
Roberto Angelo Suarez Neto
Secretário
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ANEXO E – MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA QUE APROVARÁ O PREÇO POR AÇÃO DA OFERTA
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VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.
CNPJ n° 45.365.558/0001-09
NIRE 35.300.530.152
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [•] DE [●] DE 2021
1.

DATA, HORA E LOCAL: Às [•] horas do dia [•] de [●] de 2021, na sede da Vittia Fertilizantes
e Biológicos S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Marginal Esquerda, n° 1.000, Distrito
Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo.

2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação e publicação de anúncios em razão
da presença da totalidade dos Conselheiros, conforme dispõe o artigo 19, §4°, do Estatuto
Social da Companhia.

3.

MESA: A reunião foi presidida pelo Sr. [•] e secretariada pelo Sr. [•].

4.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a fixação do preço de emissão por unidade de ação
ordinária de emissão da Companhia, no âmbito da oferta pública de distribuição pública
primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia, em conformidade com
a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada (“Instrução CVM 400”), e demais normativos aplicáveis, com esforços de
colocação das ações no exterior (“Ações” e “Oferta”); (ii) a aprovação do aumento de capital
da Companhia em decorrência da Oferta, dentro do limite de seu capital autorizado, com a
exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das
Ações a serem emitidas no âmbito da Oferta, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e do estatuto
social da Companhia; (iii) a aprovação sobre os direitos relacionados às novas ações; (iv) a
verificação do número de Ações subscritas e integralizadas no âmbito da Oferta, bem como a
homologação do aumento do capital social da Companhia; (v) autorização para que a Diretoria
da Companhia pratique todos os atos e tome todas as medidas necessárias à conclusão da
Oferta, bem como ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia
relacionados à Oferta e à sua implementação.

5.

DELIBERAÇÕES: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros,
por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, deliberaram:
a.

aprovar o preço de R$[•] ([•]) por Ação no âmbito da Oferta (“Preço por Ação”), o qual
foi determinado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de
investimento realizado exclusivamente junto a investidores institucionais por
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instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, em
conformidade com o disposto no artigo 44 da Instrução CVM 400, justificando-se a
escolha do critério de fixação do Preço por Ação, nos termos do artigo 170, parágrafo
1°, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista que tal preço não
promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia e que o valor de
mercado das Ações subscritas e/ou adquiridas reflete o resultado das ordens de
investimento apresentadas no contexto da Oferta.
b.

aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital
autorizado, no montante de R$[•] ([•]), destinado exclusivamente à conta de capital
social, o qual passará de R$144.864.823,26 (cento e quarenta e quatro milhões,
oitocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e seis
centavos), para R$[•] ([•]), mediante a emissão, em decorrência da Oferta, de [•] ([•])
Ações, passando o capital social da Companhia de [•] ([•]) ações ordinárias, para [•]
([•]) ações ordinárias, com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da
Companhia na sua subscrição, em conformidade com o disposto no inciso I, do artigo
172, da Lei das Sociedades por Ações e nos termos do artigo 5º, parágrafo 4°, do
estatuto social da Companhia.

c.

aprovar que as novas ações emitidas no âmbito da Oferta conferirão aos seus titulares
os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares de ações
ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos em seu estatuto social e
na Lei das Sociedades por Ações, fazendo jus ao recebimento integral de dividendos
e demais proventos de qualquer natureza que vierem a ser declarados pela
Companhia a partir desta data.

d.

aprovar: (a) a verificação da subscrição de [•] ([•]) Ações, distribuídas no âmbito da
Oferta, correspondentes à totalidade das Ações emitidas em razão do aumento de
capital realizado no âmbito da Oferta, dentro do limite do capital autorizado; e,
consequentemente, (b) a homologação do novo capital social da Companhia, que
passa a ser de R$[•] ([•]), dividido em [•] ([•]) ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal.

e.

autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os
atos necessários à consecução das deliberações tomadas nesta reunião. Para tanto,
a Diretoria da Companhia está investida de plenos poderes para, desde já, praticar ou
fazer com que sejam praticados quaisquer atos e/ou negociar, aprovar e firmar
quaisquer contratos, comunicações, notificações, certificados, documentos ou
instrumentos que considerar necessários ou apropriados para a realização da Oferta.
Ficam ratificados todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia em
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consonância com as deliberações tomadas nos itens anteriores, no âmbito da Oferta.
6.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário
à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada
por todos os presentes. Composição da Mesa – Presidente: [•]; Secretário: [•]. Conselheiros
presentes: Srs. Francisco Guilherme Romanini, Wilson Fernando Romanini, Tomaz Grisanti de
Moura, Ricardo Reisen de Pinho e Patricia Amélia Bueno.

(Certifico e dou fé que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio)

Mesa:

[•]

[•]

Presidente da Mesa

Secretário da Mesa
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ANEXO F – DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO
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DECLARAÇÃO DA COMPANHIA PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Marginal
Esquerda, 1000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São
Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o
nº 45.365.558/0001-09, neste ato representada nos termos de seu estatuto social (“Companhia”), no
âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais
e sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), de sua
emissão e de sua emissão e de titularidade do BRASIL SUSTENTABILIDADE – FUNDO DE
INVESTIMENTO

EM

PARTICIPAÇÕES

MULTIESTRATÉGIA

(“Brasil

FIP”),

da

W

F

R

PARTICIPAÇÕES LTDA. (“WFR”), da F G R PARTICIPAÇÕES LTDA. (“FGR”) e dos ACIONISTAS
VENDEDORES PESSOAS FÍSICAS, conforme identificados no Prospecto Preliminar (“Acionistas
Vendedores Pessoas Físicas” e, em conjunto com o Brasil FIP, a WFR e a FGR, “Acionistas Vendedores”), a
ser realizada na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços de
colocação das Ações no exterior (“Oferta”) sob a coordenação do BANCO MORGAN STANLEY S.A.
(“Coordenador Líder”), da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A, do BANCO ITAÚ BBA S.A. e do CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL,
CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (em conjunto, “Coordenadores
da Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise dessa D. Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”),
vem, pela presente, apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29
de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), declarar que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas
por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta;

(ii)

(a) as informações fornecidas ao mercado no “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de

Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Vittia Fertilizantes e
Biológicos S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e que venham a ser fornecidas no “Prospecto Definitivo
da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Vittia
Fertilizantes e Biológicos S.A.” (“Prospecto Definitivo”), nas datas de suas respectivas publicações,
por ocasião do registro e fornecidas ao mercado no âmbito da Oferta, são e serão (conforme o
caso) verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada
de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado
durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da obtenção
do registro de companhia aberta da Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou
que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da
Oferta;
(iii)

o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400, o Ofício-Circular
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01/2021/CVM/SRE, de 1 de março de 2021, o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas
para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e
Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor, bem como as demais
disposições aplicáveis; e
(iv)

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta
das Ações a serem ofertadas, da Companhia, de suas atividades, de sua situação econômicofinanceira, dos riscos inerentes à sua atividade e de quaisquer outras informações relevantes.
São Joaquim da Barra, 07 de abril de 2021

VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.

Nome: WILSON FERNANDO ROMANINI

Nome: ALEXANDRE DEL NERO FRIZZO

Cargo: Dir Presidente

Cargo: Dir Finaceiro
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DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
F G R PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Avenida Marginal Esquerda,
nº 2000, Bloco Administrativo, sala 3, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da
Barra, estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia
(“CNPJ/ME”) sob o nº 35.898.383/0001-41, neste ato representada nos termos de seu contrato social
(“Acionista Vendedor”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações
ordinárias, de emissão da VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A., sociedade por ações, com sede
na Avenida Marginal Esquerda, 1000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da
Barra, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 45.365.558/0001-09 (“Companhia”), todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Oferta” e “Ações”, respectivamente), sob a coordenação do
BANCO MORGAN STANLEY S.A. (“Coordenador Líder”), da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE
CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, do BANCO ITAÚ BBA S.A. e do CITIGROUP
GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
(em conjunto, “Coordenadores da Oferta”), vem, pela presente, nos termos do artigo 56 da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
(“Instrução CVM 400”), declarar o quanto segue:
Considerando que:
(i)

a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(ii)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia, a qual
prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e

Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.” (“Prospecto
Definitivo”);
(iii)

por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15
de maio de 2015, e, nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil
(IBRACON) no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao “Prospecto Preliminar da Oferta

Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Vittia Fertilizantes
e Biológicos S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos
anexos;
(iv)

a Companhia e o Acionista Vendedor disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(v)

além dos documentos a que se refere o item “(iv)” acima, foram solicitados pelos Coordenadores
da Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Acionista Vendedor;

(vi)

conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, a Companhia e o
Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado, para análise dos Coordenadores da Oferta e
de seus assessores legais, todos os documentos, bem como prestaram todas as informações
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consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores
uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(vii)

a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Acionista Vendedor declara, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas por
ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta;

(ii)

as informações prestadas e a serem prestadas, inclusive no Prospecto Preliminar e no Prospecto
Definitivo, por ocasião do registro da Oferta, bem como aquelas fornecidas ao mercado durante
todo o período da Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da
Oferta;

(iii)

as informações prestadas ao mercado durante todo o prazo de distribuição, inclusive aquelas
eventuais ou periódicas constantes da obtenção do registro de companhia aberta da Companhia
e/ou que venham a integrar o Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo são suficientes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(iv)

o Prospecto Preliminar da Oferta contém, nesta data, e o Prospecto Definitivo da Oferta conterá,
na data de sua divulgação, as informações relevantes necessárias ao conhecimento, pelos
investidores da Oferta, das Ações e da Companhia, de suas atividades, de sua situação econômicofinanceira, dos riscos inerentes às suas atividades e de quaisquer outras informações relevantes; e

(v)

o Prospecto Preliminar foi, e o Prospecto Definitivo será, elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando à Instrução CVM 400.
São Joaquim da Barra, 07 de abril de 2021

F G R PARTICIPAÇÕES LTDA.

Nome: Francisco Guilherme Romanini

Nome:

Cargo: Sócio diretor

Cargo:
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DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
HENRIQUE MONTEIRO FERRO, brasileiro, empresário, casado, portador da carteira de identidade RG
n° 4362450, expedida pela SPTC/GO, inscrito no Cadastro da Pessoa Física do Ministério da Economia sob
o nº 004.130.821-21, com endereço comercial na Avenida Marginal Esquerda, n° 1.000, Distrito Industrial,
CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo (“Acionista Vendedor”), no âmbito
da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, de emissão da VITTIA
FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Marginal Esquerda,
1000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, inscrita
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 45.365.558/0001-09
(“Companhia”), todas nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Oferta” e “Ações”, respectivamente),
sob a coordenação do BANCO MORGAN STANLEY S.A. (“Coordenador Líder”), da XP INVESTIMENTOS
CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., do BANCO ITAÚ BBA S.A. e
do CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A. (em conjunto, “Coordenadores da Oferta”), vem, pela presente, nos termos do artigo
56 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada (“Instrução CVM 400”), declarar o quanto segue:
Considerando que:
(i)

a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(ii)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia, a qual
prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e

Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.” (“Prospecto
Definitivo”);
(iii)

por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15
de maio de 2015, e, nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil
(IBRACON) no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao “Prospecto Preliminar da Oferta

Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Vittia Fertilizantes
e Biológicos S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos
anexos;
(iv)

a Companhia disponibilizou os documentos que esta considerara relevantes para a Oferta;

(v)

além dos documentos a que se refere o item “(iv)” acima, foram solicitados pelos Coordenadores
da Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia e ao Acionista Vendedor, os
quais confirmaram ter disponibilizado, para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus
assessores legais, tais documentos e prestaram as informações consideradas relevantes sobre os
negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta; e
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(vi)

a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Acionista Vendedor declara, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, que:
(i)

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

(ii)

o Prospecto Preliminar da Oferta contém, nesta data, e o Prospecto Definitivo da Oferta conterá,
na data de sua divulgação, as informações relevantes necessárias ao conhecimento, pelos
investidores da Oferta, das Ações e da Companhia, de suas atividades, de sua situação econômicofinanceira, dos riscos inerentes às suas atividades e de quaisquer outras informações relevantes; e

(iii)

o Prospecto Preliminar foi, e o Prospecto Definitivo será, elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando à Instrução CVM 400.
São Joaquim da Barra, 07 de abril de 2021

HENRIQUE MONTEIRO FERRO

Nome: Henrique Monteiro Ferro
Cargo:

Diretor de P&D
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DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
W F R PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Avenida Marginal Esquerda,
2000, Bloco Administrativo, sala 1, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da Barra,
estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia
(“CNPJ/ME”) sob o nº 35.885.485/0001-22, neste ato representada nos termos de seu contrato social
(“Acionista Vendedor”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações
ordinárias, de emissão da VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A., sociedade por ações, com sede
na Avenida Marginal Esquerda, 1000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da
Barra, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 45.365.558/0001-09 (“Companhia”), todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Oferta” e “Ações”, respectivamente), sob a coordenação do
BANCO MORGAN STANLEY S.A. (“Coordenador Líder”), da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE
CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, do BANCO ITAÚ BBA S.A. e do CITIGROUP
GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
(em conjunto, “Coordenadores da Oferta”), vem, pela presente, nos termos do artigo 56 da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
(“Instrução CVM 400”), declarar o quanto segue:
Considerando que:
(i)

a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(ii)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia, a qual
prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e

Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.” (“Prospecto
Definitivo”);
(iii)

por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15
de maio de 2015, e, nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil
(IBRACON) no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao “Prospecto Preliminar da Oferta

Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Vittia Fertilizantes
e Biológicos S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos
anexos;
(iv)

a Companhia e o Acionista Vendedor disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(v)

além dos documentos a que se refere o item “(iv)” acima, foram solicitados pelos Coordenadores
da Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Acionista Vendedor;

(vi)

conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, a Companhia e o
Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado, para análise dos Coordenadores da Oferta e
de seus assessores legais, todos os documentos, bem como prestaram todas as informações
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consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores
uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(vii)

a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Acionista Vendedor declara, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas por
ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta;

(ii)

as informações prestadas e a serem prestadas, inclusive no Prospecto Preliminar e no Prospecto
Definitivo, por ocasião do registro da Oferta, bem como aquelas fornecidas ao mercado durante
todo o período da Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da
Oferta;

(iii)

as informações prestadas ao mercado durante todo o prazo de distribuição, inclusive aquelas
eventuais ou periódicas constantes da obtenção do registro de companhia aberta da Companhia
e/ou que venham a integrar o Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo são suficientes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(iv)

o Prospecto Preliminar da Oferta contém, nesta data, e o Prospecto Definitivo da Oferta conterá,
na data de sua divulgação, as informações relevantes necessárias ao conhecimento, pelos
investidores da Oferta, das Ações e da Companhia, de suas atividades, de sua situação econômicofinanceira, dos riscos inerentes às suas atividades e de quaisquer outras informações relevantes; e

(v)

o Prospecto Preliminar foi, e o Prospecto Definitivo será, elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando à Instrução CVM 400.
São Joaquim da Barra, 07 de abril de 2021

W F R PARTICIPAÇÕES LTDA.

Nome: WILSON FERNANDO ROMANINI

Nome:

Cargo: Diretor Presidente

Cargo:
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DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
BRASIL

SUSTENTABILIDADE

–

FUNDO

DE

INVESTIMENTO

EM

PARTICIPAÇÕES

MULTIESTRATÉGIA, fundo de investimento, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 09.482.532/0001-87, neste ato representado por sua gestora,
BRZ Investimentos Ltda., sociedade limitada, com sede na Rua Gomes de Carvalho, 1.507, conj. 61, CEP
04547-005, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.888.152/000106, autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteira, por meio do Ato
Declaratório nº 7.490, de 11 de novembro de 2003, neste ato devidamente representada na forma de seu
contrato social (“Acionista Vendedor”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária
de ações ordinárias, de emissão da VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A., sociedade por ações,
com sede na Avenida Marginal Esquerda, 1000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São
Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 45.365.558/0001-09 (“Companhia”),
todas nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Oferta” e “Ações”, respectivamente), sob a
coordenação do BANCO MORGAN STANLEY S.A. (“Coordenador Líder”), da XP INVESTIMENTOS
CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., do BANCO ITAÚ BBA S.A. e
do CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A. (em conjunto, “Coordenadores da Oferta”), vem, pela presente, nos termos do artigo
56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”),
declarar o quanto segue:
Considerando que:
(i)

a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(ii)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia, a qual
prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e

Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.” (“Prospecto
Definitivo”);
(iii)

por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15
de maio de 2015, e, nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil
(IBRACON) no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao “Prospecto Preliminar da Oferta

Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Vittia Fertilizantes
e Biológicos S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos
anexos;
(iv)

a Companhia e o Acionista Vendedor disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(v)

além dos documentos a que se refere o item “(iv)” acima, foram solicitados pelos Coordenadores
da Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Acionista Vendedor, os
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quais confirmaram ter disponibilizado, para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus
assessores legais, tais documentos e prestaram as informações consideradas relevantes sobre os
negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta; e
(vi)

a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Acionista Vendedor declara, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, que:
(i)

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

(ii)

o Prospecto Preliminar da Oferta contém, nesta data, e o Prospecto Definitivo da Oferta conterá,
na data de sua divulgação, as informações relevantes necessárias ao conhecimento, pelos
investidores da Oferta, das Ações e da Companhia, de suas atividades, de sua situação econômicofinanceira, dos riscos inerentes às suas atividades e de quaisquer outras informações relevantes; e

(iii)

o Prospecto Preliminar foi, e o Prospecto Definitivo será, elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando à Instrução CVM 400.
São Paulo, 07 de abril de 2021

BRASIL SUSTENTABILIDADE – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA

Nome: Ricardo Propheta Marques

Nome: Ronaldo Luis Kiyoshi Hirata

Cargo: Diretor

Cargo: Diretor
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DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
EDGAR ZANOTTO, brasileiro, empresário, casado, portador da carteira de identidade RG n° 5042010,
expedida pela SPTC/GO, inscrito no Cadastro da Pessoa Física do Ministério da Economia sob o
nº 019.655.691-02, com endereço comercial na Avenida Marginal Esquerda, 1.000, Distrito Industrial, CEP
14600-000, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo (“Acionista Vendedor”), no âmbito da
oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, de emissão da VITTIA
FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Marginal Esquerda,
1000, Distrito Industrial, CEP 14600-000, na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, inscrita
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 45.365.558/0001-09
(“Companhia”), todas nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Oferta” e “Ações”, respectivamente),
sob a coordenação do BANCO MORGAN STANLEY S.A. (“Coordenador Líder”), da XP INVESTIMENTOS
CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., do BANCO ITAÚ BBA S.A. e
do CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A. (em conjunto, “Coordenadores da Oferta”), vem, pela presente, nos termos do artigo
56 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada (“Instrução CVM 400”), declarar o quanto segue:
Considerando que:
(i)

a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(ii)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia, a qual
prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e

Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.” (“Prospecto
Definitivo”);
(iii)

por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15
de maio de 2015, e, nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil
(IBRACON) no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao “Prospecto Preliminar da Oferta

Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Vittia Fertilizantes
e Biológicos S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos
anexos;
(iv)

a Companhia disponibilizou os documentos que esta considerara relevantes para a Oferta;

(v)

além dos documentos a que se refere o item “(iv)” acima, foram solicitados pelos Coordenadores
da Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia e ao Acionista Vendedor, os
quais confirmaram ter disponibilizado, para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus
assessores legais, tais documentos e prestaram as informações consideradas relevantes sobre os
negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada sobre a Oferta; e
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(vi)

a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Acionista Vendedor declara, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, que:
(i)

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

(ii)

o Prospecto Preliminar da Oferta contém, nesta data, e o Prospecto Definitivo da Oferta conterá,
na data de sua divulgação, as informações relevantes necessárias ao conhecimento, pelos
investidores da Oferta, das Ações e da Companhia, de suas atividades, de sua situação econômicofinanceira, dos riscos inerentes às suas atividades e de quaisquer outras informações relevantes; e

(iii)

o Prospecto Preliminar foi, e o Prospecto Definitivo será, elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando à Instrução CVM 400.
São Joaquim da Barra, 07 de abril de 2021

EDGAR ZANOTTO

Nome: Edgar Zanotto
Cargo: Diretor Comercial
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400

BANCO MORGAN STANLEY S.A., instituição financeira com escritório comercial na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, 3.600, 6º e 8º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, inscrita no Cadastro da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o
nº 02.801.938/0001-36, neste ato representada nos termos de seu estatuto social (“Coordenador Líder”),
vem, na qualidade de instituição intermediária líder da oferta pública de distribuição primária e secundária
de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), de emissão da VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.,
sociedade por ações, com sede na Avenida Marginal Esquerda, 1000, Distrito Industrial, CEP 14600-000,
na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 45.365.558/000109 (“Companhia”) e de emissão da Companhia e de titularidade do BRASIL SUSTENTABILIDADE –
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (“Brasil FIP”), da W F R
PARTICIPAÇÕES LTDA. (“WFR”), da F G R PARTICIPAÇÕES LTDA. (“FGR”) e dos ACIONISTAS
VENDEDORES PESSOAS FÍSICAS, conforme identificados no Prospecto Preliminar (“Acionistas
Vendedores Pessoas Físicas” e, em conjunto com o Brasil FIP, a WFR e a FGR, “Acionistas Vendedores”),
sob a coordenação do Coordenador Líder, da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, do BANCO ITAÚ BBA S.A. e do CITIGROUP GLOBAL
MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (em
conjunto, “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise dessa D. Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, nos termos do artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de
29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”).
CONSIDERANDO QUE:
(A)

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

(B)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia, iniciada em
outubro de 2020, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo da Oferta Pública

de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Vittia Fertilizantes e
Biológicos S.A.” (“Prospecto Definitivo”);
(C)

por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores
independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade
– CTA 23, de 15 de maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil – IBRACON no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao “Prospecto

Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão
da Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo,
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incluindo seus respectivos anexos, dentre eles a emissão de carta conforto para os Coordenadores
da Oferta;
(D)

a Companhia e os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;

(E)

além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da
Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia, suas controladas e coligadas,
e aos Acionistas Vendedores;

(F)

conforme informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, a Companhia e
os Acionistas Vendedores confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da
Oferta e de seus assessores legais, todos os documentos e prestado todas as informações
consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores
uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e

(G)

a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os Coordenadores da Oferta,
participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto
Definitivo, diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Coordenador Líder, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que:
(i)

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

(ii)

o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400, com o Ofício-Circular
01/2021/CVM/SRE, de 1 de março de 2021, com o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores

Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários
e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor, bem como as
demais disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no
Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; e
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ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA
COMPANHIA REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DEZEMBRO DE
2020, 2019 E 2018
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AOS ACIONISTAS
Relatório da administração
Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração do Grupo Vittia apresenta-lhes, a seguir, o
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Consolidadas preparadas de acordo com o
International Financial Reporting Standards (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)
e também com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil e normas da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM). A Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo IASB e que
são efetivas para as demonstrações financeiras findas de 31 de dezembro de 2020.

Mensagem da administração
O Grupo Vittia, Companhia brasileira de biotecnologia e insumos agrícolas, está presente há 50 anos no país
com a missão de permitir aos produtores, ganhos de rentabilidade por área e melhoria para a sociedade
de um modo geral, entregando excelência em produtos e serviços para a agricultura. Sempre expandindo
sua atuação a favor do agronegócio por meio de pesquisa, tecnologia e desenvolvimento.
O Grupo possui oito unidades industriais, sendo quatro localizadas na região de Ribeirão Preto, interior
paulista, uma na região de Campinas e outras três no estado de Minas Gerais (Uberaba, Patos de Minas e
Paraopeba). Comprometido com os princípios da sustentabilidade, o Grupo visa criar valor por meio da
inovação e ampliação de negócios estratégicos no mercado.
Durante o exercício, obtivemos resultados relevantes, que somados às conquistas e estratégias dos anos
anteriores, reafirmam nossos objetivos de sermos um Grupo consolidado e eficiente em soluções agrícolas e
industriais, com foco nas nossas principais linhas de produtos:
x

Fertilizantes Foliares;

x

Micros de Solo;

x

Defensivos Biológicos;

x

Inoculantes;

x

Condicionadores de Solo e Organominerais; e

x

Produtos Industriais e Outros.
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Finalizamos o exercício com uma receita operacional liquida de R$ 530,6 milhões. Estamos satisfeitos com os
resultados alcançados em 2020, bem como o aumento das nossas margens brutas de 35,9% em 2019 para
36,5% para 2020. Nosso EBITDA ajustado apresentou crescimento de 40,0%, saindo de R$81,7 milhões em
2019 para R$114,3 milhões em 2020, além disso, a Margem EBITDA Ajustado saiu de 18,9% em 2019 para
21,5% em 2020. Nosso lucro líquido do exercício somou R$85,9 milhões, com crescimento de 47,9% frente
ao exercício de 2019.
Colhemos bons frutos com foco em crescimento operacional, aumento de produtividade e crescimento nas
linhas de maior rentabilidade, que como consequência nos proporcionou o aumento de nossas margens e
resultados.
Nosso agradecimento a todos aqueles que contribuem para o alcance dos objetivos do Grupo, incluindo
nossos clientes, profissionais, colaboradores, parceiros, fornecedores, órgãos reguladores e aos acionistas.

Nossos negócios
O Grupo atua em quatro divisões de produtos, que são seus segmentos reportáveis. Estas divisões possuem
uma administração centralizada, sendo compostas pelo mesmo centro administrativo, incluindo Diretoria,
Conselhos, sistema operacional, tecnologia, entre outros.

Destaques operacionais
x

Em 06 de agosto de 2020 o Grupo celebrou contrato de compra de 75% da participação societária da
Vitoria Fertilizantes S/A. A aquisição é parte da estratégia de crescimento do Grupo, que deve duplicar
a sua participação no fornecimento destes insumos e se consolidar como referência na tecnologia;

x

Investimentos em ativo imobilizado na ordem de R$ 52,0 milhões, representando um aumento de 82%
em relação ao ano anterior;

x

Aumento no contas a receber na ordem de R$ 42,6 milhões, representando 20% em relação ao ano
anterior;

x

Novo aumento da margem bruta de 2 p.p. em relação ao ano anterior;

x

Aumento da representatividade do Resultado Antes das Receitas Financeiras Líquidas e Impostos frente a
Receita Líquida, saindo de 15% no exercício fiscal de 2019 para 19% no exercício fiscal de 2020;

x

Lucro líquido de R$ 85,9 milhões, representando um aumento de 48% em relação ao ano anterior, com
aumento da margem liquida na ordem de 20%.

181

6

Desempenho financeiro
A administração do Grupo apresenta abaixo os resultados da Companhia e suas controladas referente aos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, reportando aumento de seu resultado quando
comparado ao mesmo exercício, em razão de crescimento do seu lucro líquido.
Os resultados são apresentados de forma consolidada.

ROE (Return on Equity)
O Grupo apresentou um ROE de 30% em 31 de dezembro de 2020 contra 27% no exercício findo em 31
de dezembro de 2019, tendo um crescimento de 11%, conforme demonstramos:
Em milhares de R$, exceto
%

Patrimônio líquido
Lucro líquido do exercício
ROE (i)

2020

2019

Variação
2020 x 2019

291.077
85.933
30%

218.004
58.114
27%

34%
48%
11%

(i) ROE: O ROE (Return on Equity) é o lucro líquido dividido pelo Patrimônio Líquido médio da Companhia e suas controladas
(calculado pela média entre o Patrimônio Líquido do exercício com o Patrimônio Líquido do exercício imediatamente anterior); é uma
medição não contábil segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil e aceitas pelo IFRS.

Margem bruta
Neste exercício a receita operacional líquida aumentou 23% em relação ao exercício fiscal de 2019, além
disso, apesar do alto crescimento, conseguimos melhorar nossas margens brutas em 2% Abaixo estão nossos
principais indicadores, que julgamos importante divulgar e que corroboram as variações em relação aos
exercícios comparativos.

Em milhares de R$, exceto %

Receita operacional líquida
Lucro bruto
Margem bruta
(+) Encargos financeiros
Lucro bruto ajustado (i)
Margem bruta ajustada

2020

2019

530.646
193.894
36,54%
13.740
168.717
31,79%

431.954
154.976
35,9%
13.740
168.717
39,1%

Variação
2019 x
2018

23%
25%
2%
0%
0%
-19%

(i) O Lucro bruto ajustado é uma medida não contábil utilizada pela Companhia, que é calculado através do Lucro bruto da Companhia adicionado dos
custos financeiros dos empréstimos e financiamentos à produção. Adicionalmente, a Margem Bruta ajustada é calculada pela divisão entre o Lucro bruto
ajustado e a Receita operacional líquida.

EBITDA
Conseguimos aumentar nossas margens EBITIDA em 18% quando comparamos com o ano anterior. Em 2020
alcançamos R$ 114,3 milhões em EBITIDA ajustado. A margem EBITDA ajustada passou a ser de 21,5%,
representando aumento de 2,6 p.p. em comparação ao mesmo período do ano anterior.
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Em milhares de R$, exceto %

2020

2019

Variação 2020 x
2019

Lucro líquido do exercício
(+) Imposto de renda e contribuição social
(+) Resultado financeiro, liquido
(+) Depreciação e amortização
EBITDA (i)
Margem EBITDA (i)
(+) Ajustes a valor presente - AVP

85.933
7.097
7.552
8.078
108.661
20,5%
5.621

58.114
2.554
5.809
6.906
73.383
17,0%
8.342

48%
178%
30%
17%
48%
21%
-33%

EBITDA ajustado (ii)
Margem EBITDA ajustado (ii)
Receita operacional líquida

114.282
21,5%
530.646

81.725
18,9%
431.954

40%
14%
23%

(i): O EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation) ou LAJIDA (Lucros antes de juros, impostos, depreciações) é uma medição
não contábil divulgada pela Companhia em consonância com a Instrução CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012 (“Instrução CVM 527”),
conciliada com suas demonstrações financeiras, e consiste no lucro líquido acrescido pelo resultado financeiro líquido, pelas despesas
de imposto de renda e contribuição social, e pelas despesas e custos de depreciação e amortização. A margem EBITDA é calculada
pela divisão do EBITDA pela receita operacional líquida.

(ii) O EBITDA ajustado é uma medição não contábil segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil e aceitas pelo IFRS. O EBITDA
ajustado é calculado através do EBITDA adicionado dos valores do ajuste a valor presente do contas a receber.. Adicionalmente, a Margem EBITDA
ajustada é calculada pela divisão entre o EBITDA ajustado e a receita líquida. A margem EBITDA ajustado é calculada pela divisão do EBITDA pela
receita operacional líquida.

Investimentos
Os investimentos em ativos imobilizados atingiram R$ 52,0 em 2020, representando um aumento de 81,8%
em relação ao ano anterior, e em linha com o plano estratégico da Companhia em aumentar a produção. O
aumento se deve, principalmente na aquisição de investimentos em ativo imobilizado, tais como terrenos,
máquinas e equipamentos e imobilizados em andamento para montagem da nova planta de controle
biológico.

Receita líquida
As receitas do Grupo correspondem substancialmente as linhas de produtos, reportados como segmentos
operacionais, tais como:
x

Fertilizantes foliares e Produtos Industriais;

x

Micros de Solo;

x

Condicionadores de Solo e Organominerais; e

x

Produtos Biológicos

No exercício a receita líquida apresentou crescimento de 23% em relação ao ano anterior. Este crescimento
pode ser explicado, principalmente, pelo maior volume de vendas e melhor mix de vendas.
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A Companhia apresentou crescimento expressivo em todos os segmentos de produtos: (i) Fertilizantes Foliares
e Produtos Industriais (15%); (ii) Micros de Solo (25%); (iii) Produtos Biológicos (33%); e (iv) Condicionadores
de Solo e Organominerais (69%). O crescimento está em linha com a estratégia comercial do Grupo Vittia de
melhorar seu mix de vendas com produtos com maior valor agregado.
Em milhares de R$, exceto %

Receita líquida
Custo
Custo em relação a receita líquida
Despesas operacionais
EBITDA Ajustado
Margem EBITDA Ajustado
Lucro líquido
Margem líquida

Variação 2020 x
2019

2020

2019

530.646
336.752
63,5%
93.312
114.282
21,5%
85.933
16,2%

431.954
276.978
64,1%
88.500
81.725
18,9%
58.114
13,5%

23%
22%
-1%
5%
40%
14%
48%
20%

a. Receitas por distribuição geográfica – Brasil e Exterior
Conforme demonstração gráfica, nossa receita está distribuída em nossa linha de produtos e sendo
comercializadas com presença em todos os estados brasileiros e no exterior, conforme demostramos
abaixo:

2020

19%

2019

20%

21%

23%

SP

SP

MT

1%

MT
1%

MG
10%

MG

GO

GO
11%

BA
21%

BA

Exterior

Exterior
20%

Outros

12%

12%
13%

16%
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b. Receita líquida por segmento
Conforme demonstração gráfica, nossa receita está distribuída e classificada em 4 linhas de
produtos, conforme demostramos abaixo:
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019

2020

2019

6%

8%
Fertilizantes Foliares e
Produtos Industriais

16%

Fertilizantes Foliares e
Produtos Industriais

15%

Micros de Solo

54%

Micros de Solo

Produtos Biológicos

57%

Condicionadores de Solo e
Organominerais

22%

Produtos Biológicos

22%
Condicionadores de Solo e
Organominerais

Custos e despesas operacionais
a): Despesas por natureza (em milhões de R$)

Custo das Vendas

Despesas
Administrativas e
Gerais

Despesas com Vendas

Outras receitas
(despesas)
operacionais
2

(48)

(35)

(55)

(277)
(337)
2019
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b): Análise dos custos e despesas em relação a receita operacional

2020

2019

Variação
2020 x 2019

Receita operacional liquida

530.646

431.954

23%

Custo das vendas
% da receita líquida
Despesas com vendas
% da receita líquida
Despesas Administrativas e Gerais
% da receita líquida
Outras Despesas
% da receita líquida

336.752
63,5%
37.019
6,98%
54.566
10,28%
1.726
0,33%

276.978
64,1%
34.606
8,01%
48.326
11,19%
5.567
1,29%

22%
-1%
7%
-13%
13%
-8%
-69%
-75%

Em milhares de R$, exceto %

Durante o exercício de 2020, o Grupo reduziu em 1 p.p a relação do custo das vendas sobre a receita
líquida em virtude do foco nas linhas de maior rentabilidade e otimização dos gastos gerais de fabricação.
Em relação às despesas com vendas tivemos uma redução de 13 p.p. em relação ao ano anterior, devido à
redução de despesas relacionadas a viagens e eventos que foram cancelados devido ao COVID-19.
Nossas despesas administrativas e gerais foram 8% inferiores em relação ao exercício comparativo, fato
positivo pois tais valores representam gastos fixos sem relação direta com o volume da receita líquida.

Endividamento líquido
O Grupo possui acesso à linhas de crédito diferenciadas de instituições financeiras e órgãos de fomento. O
Grupo aumentou em 42% a dívida bruta com crescimento de 47% da dívida líquida. O aumento se deu
pela maior necessidade de financiamento de capital de giro dado o alto crescimento da Companhia, e da
linha de financiamento para a nova fábrica de produtos biológicos. .
Em milhares de R$, exceto %
Empréstimos e Financiamentos
Circulante
Não circulante
Endividamento bruto
Dividendos a pagar
Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras
Dívida líquida (considerando dividendos a pagar)
EBITDA Ajustado
Dívida líquida/EBITDA Ajustado
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2020

2019

Variação
2020 x
2019

184.125
59.086
243.211
2.721
46.411
199.521
114.282
1,7

117.293
53.546
170.840
9.933
37.234
143.539
81.725
1,8

57%
10%
42%
-73%
25%
39%
40%
-1%

11

Em milhares de R$, exceto %

Empréstimos e financiamentos (circulante)
Empréstimos e financiamentos (não circulante)
Dívida bruta
(-) Caixa e equivalentes de caixa
Dívida líquida (i)

2020

2019

184.125
59.086
243.211
-46.411
196.800

117.293
53.546
170.840
-37.234
133.606

Variação
2020 x 2019

57%
10%
42%
25%
47%

(i) Dívida líquida: A Dívida líquida equivale à dívida bruta (soma de empréstimos e financiamentos circulante e não circulante), deduzidos
de Caixa e equivalentes (circulante).

Em milhares de R$, exceto %

Ativo circulante
Passivo circulante
Índice de liquidez positivo em R$
Índice de liquidez corrente (ii)

2020

2019

427.082
257.360
169.722
1,7x

339.394
179.381
160.013
1,9x

Variação
2020 x 2019

26%
43%
6%
-12%

(ii) Índice de liquidez corrente: Ativo circulante dividido pelo Passivo circulante (AC / PC)

Demonstrações de valor adicionado – DVA
Em R$ milhões

2020

Vendas de mercadorias, produtos e serviços
Insumos adquiridos de terceiros
Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização
Valor adicionado produzido pela Companhia
Receitas financeiras e outras
Valor total a distribuir

2019

572.943
(371.256)
201.687
(8.078)
193.609
9.600
203.208

476.003
(317.256)
158.747
(6.906)
151.841
11.194
163.035

20%
17%
27%
17%
28%
-14%
28%

67.750
32.373
17.152
85.933

60.852
27.272
16.796
58.114

11%
19%
2%
48%

Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Impostos, taxas e contribuições
Remuneração de capital de terceiros
Remuneração de capital de próprio
2020

2019

Pessoal

33%

Pessoal

Impostos, taxas e
contribuições

36%

42%

9%

16%

Remuneração de
capital de terceiros

10%

Remuneração de
capital de próprio

37%

17%

Impostos, taxas e
contribuições

Remuneração de
capital de terceiros

Remuneração de
capital de próprio
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Considerando as atividades operacionais, a Companhia produziu o valor adicionado de R$ 203,2
milhões, distribuídos no decorrer do exercício 2020, o que representa taxa de agregação de valor de
35% sobre a receita bruta. Isso indica que, de cada R$ 1,00 recebido pelo Grupo em função de suas
atividades de 2020, R$ 0,35 foi distribuído na sociedade, entre os funcionários (na forma de salários,
benefícios e FGTS), às instâncias municipal, estadual e federal do governo (na forma de impostos,
taxas e contribuições), terceiros (na forma de juros) e os acionistas (na forma de dividendos e lucros
retidos no Grupo) e a diferença foi utilizada no desenvolvimento das atividades operacionais do
Grupo.

Recursos humanos
Em 31 de dezembro de 2020, considerando os empregados das nossas empresas, contávamos com
827 funcionários (706 em dezembro de 2019. Todos os nossos empregados, inclusive os trabalhadores
temporários são contratados diretamente pela Companhia em regime CLT. A Companhia mantém
relacionamentos harmoniosos com Sindicatos de Trabalhadores que representam seus empregados. Os
acordos e convenções coletivas das quais fazemos parte ou negociamos diretamente têm, de uma
forma geral, duração de 12 meses. A Companhia preza pelo cumprimento da legislação trabalhista
aplicável e das condições acordadas nos instrumentos coletivos celebrados com os sindicatos,
aplicando-as igualmente aos empregados sindicalizados e não-sindicalizados.
Oferecemos aos nossos empregados, incluindo nossos executivos, pacote de benefícios que incluem
assistência médica, hospitalar, cesta alimentar ou vale-alimentação, seguro de vida em grupo,
previdência privada, dentre outros, aplicáveis aos seus diferentes públicos internos. Todos os nossos
empregados fazem jus aos programas de participação nos resultados, customizados por área de
atuação e desenvolvidos de acordo com a legislação aplicável, com a participação de comissões de
trabalhadores e representantes dos sindicatos profissionais, cuja remuneração é baseada no
atingimento de metas e desempenho operacional. Os membros do nosso Conselho de Administração
não têm direito a esses benefícios. A Companhia vem estruturando bases para um sólido plano de
carreira e sucessão na Companhia, além da continuidade dos programas de avaliação de
desempenho, baseado no modelo de meritocracia.

Governança Corporativa
A Companhia pauta seu relacionamento com os seus stakeholders sob os princípios da transparência,
equidade, qualidade da prestação de contas e responsabilidade corporativa. Para garantir a
transparência da gestão e dos negócios a Companhia conta com uma política de divulgação de
informações, de forma a garantir que os dados para o mercado sejam apresentados de forma ampla,
transparente e homogênea e consistente. A Companhia mantém procedimentos robustos de controles
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internos, tendo se adequado de forma objetiva às necessidades pautadas pelos seus princípios de
Governança Corporativa. Em linha com as melhores práticas de governança, a Companhia possui
comitês para apoiar o monitoramento e as deliberações do seu Conselho de Administração.

Política de distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio
A Companhia segue a Lei das S.A. para fins de distribuição de dividendos e tem previsto em
seu estatuto social o pagamento a título de dividendo obrigatório de 25% do lucro líquido ao final do
exercício social em 31 de dezembro, ajustado na forma do artigo 202 da Lei das Sociedades por
Ações. Os montantes distribuídos e pagos de dividendos e juros sobre o capital próprios estão
explícitos nas demonstrações dos fluxos de caixa, demonstrações das mutações do patrimônio líquido e
nas notas explicativas às demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de
2020.

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
Em cumprimento às disposições constantes no artigo 25, parágrafo 1º, inciso 6º da Instrução CVM
480/09, os Diretores da Companhia declaram que discutiram, revisaram e concordaram com as
informações contidas nas demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020.

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE O PARECER DOS AUDITORES
INDEPENDENTES
Em cumprimento às disposições constantes no artigo 25, parágrafo 1º, inciso 5º da Instrução CVM
480/09, os Diretores da Companhia declaram que discutiram, revisaram e concordaram com a opinião
expressa no relatório dos auditores da KPMG Auditores Independentes, emitido em 1.º março de 2021
relativo às demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

RELACIONAMENTO COM OS AUDITORES INDEPENDENTES
Em conformidade com a Instrução CVM 381/03, informamos que os auditores independentes da KPMG
Auditores Independentes não prestaram durante os exercícios findo em 31 de dezembro de 2020
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outros serviços que não os relacionados com a auditoria externa. A contratação de auditores
independentes está fundamentada nos princípios que resguardam a independência do auditor, que
consistem em: a) o auditor não deve auditar seu próprio trabalho; b) não exercer funções gerenciais; e
c) não prestar quaisquer serviços que possam ser considerados proibidos pelas normas vigentes. As
informações no relatório de desempenho que não estão claramente identificadas como cópia das
informações constantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas não foram objeto de
auditoria ou revisão pelos auditores independentes.
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Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Aos Administradores e Accionistas da
Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.
São Joaquim da Barra – SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Vittia Fertilizantes e Biológicos
S.A. (Companhia), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis
significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Vittia
Fertilizantes e Biológicos S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho individual e consolidado de
suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de
relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada
“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação
de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
Provisão para perdas de crédito esperadas para contas a receber de clientes – Con
ntroladora e
Consolidado
Ver notas explicativas n° 9.k, 11 e 32 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Principais assuntos de auditoria

Como auditoria endereçou esse assunto

A Companhia e suas controladas revisam
periodicamente sua posição de contas a receber
com o objetivo de mensurar o montante de
provisão para perdas de crédito esperadas para
contas a receber. A determinação dos níveis
adequados da provisão para perdas de crédito
esperadas exige que a Companhia e suas
controladas exerçam julgamentos significativos
relacionados às incertezas no ambiente
macroeconômico, aos fatores climáticos,
características das garantias e ao histórico do risco
de ocorrência de inadimplência para operações
originadas pela venda de produtos, que impactam
a estimativa das perdas de crédito esperadas.
Em função do elevado volume de transações de
venda de produtos, do montante de contas a
receber em aberto, juntamente com os
requerimentos da CPC 48 / IFRS 9 – Instrumentos
financeiros e ao impacto que eventuais alterações
nos julgamentos realizados na estimativa das
perdas de crédito esperadas poderiam ter nas
demonstrações financeiras individuais e
consolidadas e no valor do investimento
registrado pelo método da equivalência
patrimonial nas demonstrações financeiras da
controladora, consideramos esse tema um
assunto significativo para a auditoria.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram,
dentre outros, a avaliação do desenho dos
controles internos chaves para a apuração da
provisão para perdas de crédito esperadas e o
entendimento com responsáveis da administração
acerca dos principais critérios envolvidos na
elaboração das premissas da estimativa do valor
recuperável das contas a receber.
Realizamos testes de integridade da base de
dados utilizada para mensuração e registro da
provisão para perdas de crédito esperadas por
meio do exame documental para uma amostra
selecionada. Analisamos, em base amostral, as
premissas do modelo utilizado para mensurar a
provisão para perdas de crédito esperadas,
incluindo a avaliação do ambiente
macroeconômico, fatores climáticos,
características das garantias e a análise da
capacidade financeira de pagamento dos clientes.
Adicionalmente, realizamos testes na base
histórica usada para determinar os percentuais
históricos de perda que foram considerados no
cálculo da provisão. Além disso, fizemos o
recálculo matemático dos índices de
inadimplência e o confronto entre os valores
apurados de provisão e os valores contabilizados.
Adicionalmente, avaliamos também as
divulgações efetuadas pela Companhia e suas
controladas.
Com base nas evidências obtidas por meio dos
procedimentos acima sumarizados, consideramos
aceitável a provisão para perdas de crédito
esperadas e as respectivas divulgações no
contexto das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.
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KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
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Outros assuntos – Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a
formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as
demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo
estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do
Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento
Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações fina
anceiras individuais e consolidadas e o
relatório dos auditores
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está,
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards
Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas
controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é
um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
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Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
– Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais
e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais.
– Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.
– Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela administração.
– Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião,
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional.
– Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada.
– Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho
da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
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Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela administração,
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das
demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais
assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei
ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias
extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório
porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável,
superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Ribeirão Preto, 2 de março de 2021

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP-027666/F

Fernando Rogério Liani
Contador CRC 1SP229193/O-2
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Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.

443.369

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

601.682

Total do ativo

128.976

226.002
136.760

33.289
87.707
7.680
300

7.784

443
4.760
2.581

306.609

1.456

36.163
3.165
188.346
60.218
9.335
3.658
4.268

2019

Controladora

79.594
139.949
6.072
388

6.599

355
3.708
2.535

369.081

26.154

26.259
8.975
215.154
67.676
12.781
7.148
4.933

2020

232.601

16
17
18
19

13
15
14

14

10
31
11
12
13

Nota

Total do ativo não circulante

Investimentos
Imobilizado
Direito de uso
Intangível

Total do realizável a longo prazo

Impostos a recuperar - LP
Ativo fiscal diferido
Outros créditos

Total do ativo circulante

Outros créditos

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Instrumentos financeiros derivativos At
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Ativo fiscal corrente
Adiantamentos a fornecedores

Ativo

(Em milhares de reais)

Balanços patrimoniais em 31 dezembro 2020, 2019 e 2018

398.320

97.090

83.388

19.318
63.830
240

13.702

7.550
4.654
1.498

301.230

1.267

17.286
2.792
191.843
80.136
4.077
1.196
2.633

2018

620.754

193.672

187.051

344
155.682
10.115
20.910

6.621

378
3.708
2.535

427.082

4.672

46.411
8.975
261.124
78.797
13.750
7.204
6.149

2020

459.692

120.298

112.465

20
93.975
8.523
9.947

7.833

492
4.760
2.581

339.394

1.344

37.234
3.165
218.520
61.747
9.448
3.660
4.276

2019

Consolidado

409.925

92.640

78.893

20
68.878
9.995

13.747

7.595
4.654
1.498

317.286

1.451

18.415
2.845
205.542
81.002
4.107
1.195
2.728

2018

20

601.682

315.462
Total do passivo e patrimônio líquido

Total do passivo

286.220

Participação de acionistas não controladores
Total do patrimônio líquido

286.220

Patrimônio líquido atribuível aos acionistas
controladores

68.427

58.920
693
820
2.738
5.257

144.865
1.853
5.752
77.582
56.168

28

21
23
27
25
15

247.035

2.721
3.569
11.656

24
25
20

26

31.890
177.588
41
14.915
1.997
2.659

2020

20
21
32
22
23

Nota

Patrimônio líquido
Capital Social
Ajustes de avaliação patrimonial
Reserva Legal
Reserva de Lucros
Reserva de subvenção

Total do passivo não circulante

Não circulante
Empréstimos e financiamentos - LP
Impostos e contribuições a recolher - LP
Provisões para contingências
Passivo de arrendamento
Outras contas a pagar

Total do passivo circulante

Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros derivativos Ativo
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a recolher
Passivo fiscal corrente
Adiantamentos de clientes
Dividendos a distribuir e juros sobre capital
próprio
Passivo de arrendamento
Outras contas a pagar

Passivo

443.369

229.949

213.420

-

213.420

137.252
1.797
3.159
44.943
26.269

61.710

53.546
940
2.351
4.873
-

168.239

9.933
2.860
12.745

20.985
105.971
1.660
9.218
777
4.090

2019

Controladora

398.320

229.230

169.090

-

169.090

134.216
1.797
1.565
31.512
-

56.319

52.645
1.190
2.483
-

172.912

11.041
15.480

33.002
89.981
1.868
9.248
2.141
3.772
6.379

2018

620.754

329.677

291.077

4.857

286.220

144.865
1.853
5.752
77.582
56.168

72.317

59.086
693
820
6.461
5.257

257.360

2.721
3.948
12.572

28.285
184.125
41
16.426
2.385
1.440
5.416

2020

459.692

241.688

218.004

4.584

213.420

137.252
1.797
3.159
44.943
26.269

62.307

53.546
940
2.351
5.470
-

179.381

9.933
3.112
13.679

17.794
117.294
1.724
9.823
1.060
844
4.118

2019

Consolidado

409.925

239.552

170.372

1.282

169.090

134.216
1.797
1.565
31.512
-

56.318

52.645
1.190
2.483
-

183.235

11.213
16.324

31.610
98.309
3.056
9.780
2.353
4.164
6.426

2018

Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.
Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)
Nota

Receita operacional liquida
Custo das vendas

29
30

Lucro bruto
Despesas com vendas
Provisão para perdas de crédito esperadas
Despesas administrativas e gerais
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas

30
30
30
30

Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Instrumentos financeiros derivativos, líquidos
Financeiras líquidas

31

Participação nos lucros das empresas investidas
por equivalência patrimonial, líquida de impostos

16

Resultado antes do imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social diferidos

15
15

Resultado do exercício

2020

Controladora
2019

2018

2020

Consolidado
2019

2018

467.853
(319.393)

401.404
(275.261)

359.938
(244.338)

530.646
(336.752)

431.954
(276.978)

452.289
(297.269)

148.460

126.142

115.600

193.894

154.976

155.020

(35.120)
(2.965)
(47.717)
1.114

(32.308)
(5.281)
(42.667)
304

(34.513)
591
(38.298)
(1.060)

(37.019)
(2.955)
(54.566)
1.229

(34.606)
(5.520)
(48.326)
(47)

(37.905)
690
(45.858)
(3.403)

63.772

46.191

42.321

100.583

66.476

68.544

8.320
(46.367)
29.430

10.133
(18.609)
2.911

9.691
(25.341)
10.123

9.600
(47.411)
30.259

10.988
(19.555)
2.759

10.748
(27.213)
10.352

(8.617)

(5.565)

(5.527)

(7.552)

(5.809)

(6.113)

29.982

14.828

3.979

-

-

-

85.138

55.454

40.773

93.030

60.668

62.431

(9.412)
(364)

(6.045)
(1.052)

(2.659)
106

(17.495)
(784)

30.996

85.933

58.114

44.152

81.759
4.174

54.775
3.339

43.157
995

85.933

58.114

44.152

0,69

0,47

0,36

(2.327)
(1.052)
81.759

(785)
106
54.775

Atribuível aos acionistas controladores
Atribuível aos acionistas não controladores
Resultado do exercício
Resultado por ação
Resultado do exercício básico e diluido por ação

81.759

54.775

30.996

7.847.013

7.847.013

28 f
2.738,76

5%
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.
Demonstrações de resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)

2020

Resultado do exercício
Efeito da conversão de moeda estrangeira - Vittia Paraguay S.R.L.
Resultado abrangente total

Controladora
2019

2018

2020

Consolidado
2019

2018

81.759

54.775

30.996

85.933

58.114

44.152

56

-

-

56

-

-

81.815

54.775

30.996

85.989

58.114

44.152

81.815
4.174

54.775
3.339

43.157
995

85.989

58.114

44.152

Atribuível aos acionistas controladores
Atribuível aos acionistas não controladores
Resultado abrangente total

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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199

28 b
28 d
28 b

28 b
28 d
28 b
28 e

Resultado do exercício
Destinações do lucro:
Reserva legal
Juros sobre capital próprio
Reserva de lucros
Reserva de subvenção

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Saldos em 31 de dezembro de 2020

Aquisição de participações

Incorporação de ações da subsidiária Biovalens S.A.

1

28 b
28 d
28 d
28 b
28 e

Resultado do exercício
Destinações do lucro:
Reserva legal
Dividendo mínimo obrigatório
Juros sobre capital próprio
Reserva de lucros
Reserva de subvenção

144.865

-

-

-

-

-

28 c

Efeito da conversão de moeda estrangeira - Vittia Paraguay S.R.L.

7.612

137.252

-

-

-

3.036

134.216

-

-

41.762

-

92.454

Capital social

Distribuição de dividendos

Aumento de capital

Saldos em 31 de dezembro de 2019

28 c

Distribuição de dividendos

Aumento de capital

Saldos em 31 de dezembro de 2018

3

Resultado do exercício
Destinações do lucro:
Reserva legal
Juros sobre capital próprio
Reserva de lucros

28 c

Nota

Efeito da reorganização societária

Distribuição de dividendos

Saldo em 1º de janeiro de 2018

(Em milhares de reais)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.

1.853

-

-

-

-

-

56

-

1.797

-

-

-

-

1.797

-

-

1.797

-

-

Ajuste de Avaliação
Patrimonial

23

5.752

-

-

2.593
-

-

-

-

-

3.159

1.594
-

-

-

-

1.565

1.565
-

-

(3.592)

-

3.592

Reserva legal

77.582

-

-

36.950
-

-

(4.311)

-

-

44.943

17.084
-

-

(3.653)

-

31.512

33.746

-

(29.509)

(13.406)

40.682

56.168

-

-

29.899

-

-

-

-

(2.593)
(2.615)
(9.701)
(36.950)
(29.899)

81.759

-

-

(1.594)
(9.828)
(17.084)
(26.269)

54.775

-

-

-

(1.565)
(7.847)
(33.746)

-

-

-

43.157

-

-

Lucros acumulados

-

-

26.269

26.269

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reserva de lucros Reserva de subvenção

286.220

-

-

(2.615)
(9.701)
-

81.759

(4.311)

56

7.612

213.420

(9.828)
-

54.775

(3.653)

3.036

169.090

(7.847)
-

43.157

10.458

(13.406)

136.728

Patrimônio líquido
atribuível aos
acionistas
controladores

4.857

291.077

4.306

(7.612)

(7.612)
4.306

(2.615)
(9.701)
-

85.933

(4.906)

56

7.612

218.004

(9.828)
-

58.114

(3.691)

3.036

170.372

(7.847)
-

44.152

10.458

(13.594)

137.203

Total do patrimônio
líquido

-

4.174

(595)

-

-

4.584

-

3.339

(38)

-

1.283

-

995

-

(187)

475

Participação de
acionistas não
controladores

Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)
Controladora
Nota

Fluxos de caixa das atividades operacionais
1 Resultado do exercício

2
9
3
4
5

#

#
#
#
#
#
#
#
#
#

Ajustes para:
Depreciação e amortização
Custo residual de ativo imobilizado vendido/baixado
Impostos correntes
Impostos diferidos
Resultado de equivalência patrimonial
Perda com distribuição desproporcional de lucros
Provisão para bônus
Provisão para comissões
Juros e variações monetárias de empréstimos e financiamentos
Juros sobre passivo de arrendamento
Variação de ajuste a valor presente
Provisão para perdas de crédito esperadas
Valor justo de instrumentos financeiros derivativos
Provisão para contingências
Outros

30
15
15
16
16
22

25
30
31
22

Aumento em contas a receber de clientes
(Aumento) / redução em estoques
(Aumento) / redução em impostos a recuperar
Redução / (aumento) em adiantamentos a fornecedores
(Aumento) / redução em outros recebíveis
(Redução) / Aumento em fornecedores
(Redução) / Aumento em salários e encargos sociais
(Redução) / Aumento em impostos e contribuições a recolher
(Redução) / Aumento em adiantamentos de clientes
(Redução) / Aumento em outras contas a pagar
Dividendos recebidos
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social pagos
Juros pagos de passivo de arrendamento
Juros pagos de empréstimos e financiamentos

25
21

Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Caixa recebido em reorganização societária
Dividendos recebidos
Recebimentos pela venda de ativo imobilizado
Aumento de investimentos
Aquisição de investimentos
# Aquisição de imobilizado
Aumento de intangível

1
16
16
17

Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Aumento de capital social
# Empréstimos e financiamentos tomados
Pagamento de aquisições de participações
Pagamento de passivo de arrendamento
# Pagamentos de empréstimos e financiamentos
# Instrumentos financeiros derivativos realizados
Empréstimos concedido à partes relacionadas
Dividendos pagos

21
25
21

21

Fluxo de caixa utilizado nas atividades de financiamentos

2020

2019

Consolidado
2018

2020

2019

2018

81.759

54.775

30.996

85.933

58.114

44.152

7.273
76
2.327
1.052
(29.982)
298
6.143
(464)
42.159
590
(1.423)
2.965
(29.430)
(1.531)
-

7.144
203
785
(106)
(14.828)
151
2.318
(763)
18.450
787
(225)
5.281
(2.911)
(132)
(228)

3.622
272
9.412
364
(3.979)
749
3.116
166
25.310
330
(591)
(10.123)
869
-

8.078
169
6.045
1.052
298
6.143
(589)
40.681
729
(1.449)
2.955
(30.259)
(1.531)
-

6.906
245
2.659
(106)
151
2.318
(706)
19.198
870
(45)
5.520
(2.759)
(132)
(228)

3.501
272
17.495
784
3.837
3.116
875
27.138
694
(690)
(10.352)
869
-

(27.415)
(7.459)
(3.357)
(665)
(2.852)
10.905
5.697
972
(1.432)
(6.323)

(3.778)
19.918
1.848
(1.635)
(1.272)
(12.017)
(29)
(1.614)
(2.288)
(1.955)
-

(25.528)
(22.226)
(2.597)
4.145
(121)
3.100
542
(229)
(1.740)
(1.349)

(31.021)
(8.897)
(3.362)
(1.674)
(3.103)
8.643
7.435
1.078
1.079
(967)

(21.217)
19.255
1.763
(1.548)
(995)
(13.816)
43
(1.543)
(2.309)
(2.079)
-

(44.916)
(24.788)
(3.078)
4.581
578
1.408
(2.721)
280
(1.890)
(2.363)

49.884

67.880

14.510

87.464

69.561

18.783

(3.209)
(590)
(35.331)

(5.998)
(787)
(16.622)

(8.292)
(22.419)

(5.600)
(729)
(37.150)

(7.392)
(870)
(16.018)

(11.091)
(24.623)

10.755

44.473

(16.201)

43.985

45.281

(16.931)

7.082
240
(3.423)
(5.548)
(56.380)
(88)

1
372
(116)
(27.737)
(60)

5.142
(12.841)
(40)

334
(3.423)
(4.929)
(57.001)
(332)

1
396
(28.543)
(60)

1.025
(15.366)
(40)

(58.117)

(27.540)

(7.739)

(65.351)

(28.206)

(14.381)

210.842
(1.379)
(3.042)
(139.002)
15.679
(21.800)
(23.840)

3.036
120.039
(930)
(2.965)
(104.978)
2.330
(14.588)

121.244
(203)
(93.555)
9.167
(10.318)

219.342
(1.379)
(3.388)
(168.663)
16.446
(31.815)

3.036
131.583
(930)
(3.225)
(114.878)
1.106
(14.949)

135.097
(203)
(104.224)
10.530
(10.764)

37.458

1.944

26.336

30.543

1.743

Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa

(9.904)

18.877

2.395

9.176

18.818

# Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro

36.163

17.286

14.890

37.234

18.415

19.291

26.259

36.163

17.286

46.411

37.234

18.415

Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro

10

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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30.436
(876)

Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.
Demonstrações do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de reais)
Controladora

Nota

Receitas
Vendas de mercadorias, produtos e serviços
Ajuste a valor presente - AVP
(Provisão) /estorno para perdas de crédito esperada

29
29

Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Valor adicionado bruto

2020

2019

2018

2020

2019

2018

504.452
506.229
(4.742)
2.965

438.962
441.154
(7.473)
5.281

384.825
393.665
(8.249)
(591)

572.943
575.609
(5.621)
2.955

476.003
478.825
(8.342)
5.520

485.402
495.422
(9.330)
(690)

(346.402)
(272.284)
(74.118)

(296.418)
(231.521)
(64.897)

(268.465)
(210.523)
(57.942)

(371.256)
(285.047)
(86.209)

(303.364)
(230.406)
(72.958)

(327.724)
(253.672)
(74.052)

158.050

142.544

116.360

201.687

172.639

157.678

(7.273)

Depreciação e amortização

Consolidado

(7.144)

(3.622)

(8.078)

(6.906)

(3.501)

150.777

135.400

112.737

193.609

165.733

154.177

38.302
8.320
29.982
-

25.075
10.133
14.828
113

13.731
9.691
3.979
60

9.600
9.600
-

11.194
10.988
206

11.301
10.748
553

189.080

160.474

126.468

203.208

176.927

165.478

(189.080)

(160.474)

(126.468)

(203.208)

(176.927)

(165.478)

Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
F.G.T.S.

(62.875)
(49.453)
(10.976)
(2.447)

(67.605)
(45.651)
(19.804)
(2.150)

(52.301)
(37.090)
(13.559)
(1.652)

(67.750)
(52.600)
(12.479)
(2.672)

(74.744)
(50.104)
(22.331)
(2.309)

(62.365)
(44.456)
(15.938)
(1.971)

Impostos, taxas e contribuições
Federais - PIS / COFINS
Federais - Imposto de renda e contribuição social

(27.509)
(24.130)
(3.379)

(22.396)
(21.717)
(679)

(27.952)
(18.176)
(9.777)

(32.373)
(25.276)
(7.097)

(27.272)
(24.718)
(2.554)

(42.100)
(23.821)
(18.279)

(16.937)
(16.937)

(15.699)
(15.699)

(15.218)
(15.218)

(17.152)
(17.152)

(16.796)
(16.796)

(16.861)
(16.861)

(81.759)
(81.759)

(54.775)
(54.775)

(30.996)
(30.996)

(85.933)
(85.933)

(58.114)
(58.114)

(44.152)
(44.152)

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
Resultado de equivalência patrimonial em controladas
Outras

31
16

Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado

Remuneração de capitais de terceiros
Juros e despesas bancárias

31

Remuneração de capital próprio
Lucro líquido do exercício

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018

Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de reais)

1

Contexto operacional
A Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A. (“Companhia”), constituída atualmente como uma
sociedade anônima de capital fechado é sediada na cidade de São Joaquim da Barra, estado de
São Paulo. Estas demonstrações financeiras consolidadas abrangem a Companhia e suas
subsidiárias (‘Grupo’). O Grupo tem como atividades principais: (i) fabricação de composto e
fertilizantes; (ii) produção de defensivos biológicos; (iii) produção de outros produtos químicos.
Em 30 de novembro de 2018, conforme instrumento particular de transformação de sociedade
limitada em sociedade anônima, a Companhia teve sua denominação social alterada para Vittia
Fertilizantes e Biológicos S.A.
Atualmente, o Grupo possui oito unidades industriais, sendo quatro localizadas na região de
Ribeirão Preto, interior paulista, uma na região de Campinas, e três no estado de Minas Gerais,
nas cidades de Uberaba, Patos de Minas e Paraopeba, facilitando a distribuição dos seus
produtos em todas os estados da federação e para o mercado internacional.
Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o SARSCoV-2 (COVID-19) é uma emergência de saúde global. O surto desencadeou decisões
significativas de governos e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial do
surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos e poderiam gerar impactos
relevantes nos valores reconhecidas nas demonstrações financeiras.
As operações da Companhia não sofreram um impacto relevante em razão do momento do
mercado agrícola favorável, das medidas de restrição à circulação de pessoas adotadas
rápidamente, bem como pelo plano de ação implementado para garantir o supply chain e
operação das unidades industriais. As atividades ligadas à produção e comercialização de
insumos agrícolas para nutrição e defesa vegetal são considerados negócios essenciais nos locais
onde operamos, e até o momento não estiveram sujeitas a restrições de operação. A natureza do
nosso negócio torna pouco prováveis medidas restritivas à operação, uma vez que estas teriam
potencial de causar disrupções nas cadeias de suprimentos de alimentos e insumos básicos. Não
obstante, acreditamos que a extensão dos impactos da pandemia nos nossos resultados para os
próximos trimestres dependerá de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e
imprevisíveis.
Do ponto de vista gerencial adotamos medidas de distanciamento social e prevenção com
nossos colaboradores. As atividades administrativas estão ocorrendo em regime parcial de
homeǦoffice desde março de 2020 e adotamos medidas de isolamento, reforço de equipamentos
de proteção individual e testes para as equipes da operação como medidas para reduzir os riscos
de disseminação da COVIDǦ19 e dos impactos desta em nossos negócios.
Aquisição de subsidiária – Vitória Fertilizantes S.A. (Vitória)
Em 06 de agosto de 2020 a Companhia celebrou contrato de compra de 75% da participação
acionária da Vitória Fertilizantes S.A., companhia mineira de fertilizantes organominerais a
base de resíduos orgânicos localizada na cidade de Patos de Minas-MG. A aquisição é parte da
estratégia de crescimento do Grupo.
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Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018

a.

Composição do preço pago
O preço de aquisição está demonstrado a seguir:
Composição do Preço Pago

R$

Preço de Aquisição

10.514

Forma de pagamento
Valor
2,628
2,628
2,629
2,629
10.514

Pagamento na data de fechamento
10/09/2021
09/03/2022
05/09/2022

b.

Ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos
A tabela abaixo resume o valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos na data da
aquisição.
Valor justo
426
13.357
8.153
199
826
180
234
3.552
9.475
7.023
(4.237)
(3.552)
(16.461)
(186)
(5.529)

Em milhares de Reais
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber (i)
Estoques
Adiantamento a fornecedores
Impostos a recuperar
Outros créditos
Investimentos
Direito de uso
Imobilizado
Intangivel (ii)
Fornecedores e outras contas a pagar
Passivo de arrendamento
Empréstimos e financiamentos
Obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias
Adiantamentos de clientes
Ativos identificáveis e passivos, líquido

13.644

(i)

O valor bruto da conta a receber é de R$ 14.562.

(ii)

O valor de R$ 7.023 refere-se ao valor justo da carteira de clientes e marcas e patentes, conforme laudo técnico de
avaliação a valor justo desses ativos, emitido por ocasião da aquisição da Vitória Fertilizantes S.A. A vida útil
estimada de marcas e patentes é 10 anos e da carteira de clientes 5 anos. A amortização é reconhecida nas despesas
administrativas e gerais.
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Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018

Mensuração de valor justo
As técnicas de avaliação utilizadas para mensurar o valor justo dos ativos significativos
adquiridos foram as seguintes:
Ativos adquiridos

Técnica de avaliação
Valor de reposição: É o investimento necessário à
aquisição de novos bens, idênticos ou com características
e capacidades semelhantes aos bens existentes (objetos da
avaliação), indicando-se quanto valeriam caso fossem
executados novamente, mantendo sua concepção original.

Imobilizado

Valor de mercado: voluntariamente e conscientemente
um bem, numa data de referência, dentro das condições
do mercado vigente. Esse valor leva em consideração o
tempo normal de absorção do ativo pelo mercado, sendo
caracterizado pelas premissas e informações coletadas,
além de Normas Técnicas específicas e vistorias “in loco”
do ativo. O valor a ser apresentado não representa o valor
efetivo de negociação, devendo ser assumido como valor
de mercado referencial. O valor efetivo de negociação é
estabelecido caso a caso em um mercado livre de compra
e venda.
Vida útil remanescente: É o período de tempo esperado
em que um bem prestará seu serviço designado de
maneira satisfatória, tanto de forma econômica como
funcional.

Estoques

Depreciação física: Parcela da depreciação devida ao
desgaste de componentes em consequência de sua
utilização, desde o momento em que o bem esteve pronto
para entrar em operação até a data da avaliação.
Market Approach: ativos similares na data de avaliação.
Conforme definido pelo CPC 46 e IFRS 13, este método
utiliza preços e outras informações relevantes geradas por
transações de mercado envolvendo ativos, passivos ou
grupo de ativos e passivos – como, por exemplo, um
negócio – idêntico ou comparável (ou seja, similar).

Contas a receber

Fluxo de caixa descontado: Essa metodologia tem como
fundamento a estimativa, a valor presente, dos fluxos de
caixa futuros gerados por um ativo ou do fluxo de
pagamentos de um passivo.

Direito de uso

Fluxo de caixa descontado: Essa metodologia tem como
fundamento a estimativa, a valor presente, dos fluxos de
caixa futuros gerados por um ativo ou do fluxo de
pagamentos de um passivo.

Empréstimos e financiamentos

Fluxo de caixa descontado: Essa metodologia tem como
fundamento a estimativa, a valor presente, dos fluxos de
caixa futuros gerados por um ativo ou do fluxo de
pagamentos de um passivo.

Fornecedores

Fluxo de caixa descontado: Essa metodologia tem como
fundamento a estimativa, a valor presente, dos fluxos de
caixa futuros gerados por um ativo ou do fluxo de
pagamentos de um passivo.

28
204

Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018

Ativos adquiridos

Técnica de avaliação
Fluxo de caixa descontado: Essa metodologia tem como
fundamento a estimativa, a valor presente, dos fluxos de
caixa futuros gerados por um ativo ou do fluxo de
pagamentos de um passivo.

Adiantamento de clientes

Fluxo de caixa descontado: Essa metodologia tem como
fundamento a estimativa, a valor presente, dos fluxos de
caixa futuros gerados por um ativo ou do fluxo de
pagamentos de um passivo.

Passivo de arrendamento

c.

Ágio
O ágio reconhecido como resultado da aquisição foi determinado conforme segue:
R$

Em milhares de reais

Preço de aquisição de controlada
Participação dos acionistas não controladores, baseado na
participação proporcional nos ativos e passivos reconhecidos da
adquirida
Valor justo dos ativos líquidos identificáveis

10.514
3.411
(13.644)
281

Ágio (i)
(i)

O goodwill é atribuído principalmente às habilidades e talento técnico da força de trabalho da Empresa e às
sinergias que se espera alcançar com a integração da empresa nos negócios existentes do Grupo. Não se espera que
nenhum ágio reconhecido seja dedutível para fins fiscais.

d.

Receitas e resultados incorporados
A Companhia consolidou no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 os montantes de
receita líquida e lucro líquido, do período de 1.º de setembro de 2020 à 31 de dezembro de 2020
oriundos da aquisição, de R$ 21.547 e R$ 2.206, respectivamente. Se a aquisição tivesse
ocorrido em 1º de janeiro de 2020, a Administração estima que a receita consolidada seria de R$
550.030 e o lucro líquido consolidado do exercício seria de R$ 86.594. Na determinação destes
valores, a gestão assumiu que os ajustes a valor justo que surgiram na data de aquisição teriam
sido os mesmos se a aquisição tivesse ocorrido em 1º de janeiro de 2020.

e.

Custos de aquisição
A Companhia incorreu em custos relacionados à aquisição no valor de R$ 262 referentes a
honorários advocatícios e custos de due diligence. Os valores foram registrados como
“Despesas administrativas e gerais” na demonstração de resultado.
Aquisição de subsidiária – JB Biotecnologia S.A. (JB)
Em 21 de dezembro de 2020 a Companhia celebrou contrato de compra de 80% das quotas da
JB Biotecnologia Ltda. A companhia adquirida é focada na produção, desenvolvimento e
comercialização de produtos macrobiológicos e está localizada na cidade de Paraoeba-MG.

f.

Composição do preço pago
O preço de aquisição está demonstrado a seguir:
Composição do Preço Pago

R$

Preço de Aquisição

2.920

Forma de pagamento
Valor
2.920

Pagamento na data de fechamento
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g.

Ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos
A tabela abaixo resume o valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos na data da
aquisição.
Valor justo
193
185
22
258
11
919
(252)
(222)
(475)

Em milhares de Reais
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Adiantamento a fornecedores
22)Outros créditos
Imobilizado
Intangivel (i)
Fornecedores e outras contas a pagar
Empréstimos e financiamentos
Obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias
Ativos identificáveis e passivos, líquido
(i)

695

O valor de R$ 919 refere-se ao valor justo da carteira de clientes e registros de produtos, conforme laudo técnico de
avaliação a valor justo desses ativos, emitido por ocasião da aquisição da JB Biotecnologia Ltda. A vida útil estimada
da carteira de clientes e dos registros de produtos é 5 anos. A amortização é reconhecida nas despesas administrativas
e gerais.

Mensuração de valor justo
As técnicas de avaliação utilizadas para mensurar o valor justo dos ativos significativos
adquiridos foram as seguintes:

h.

Ativos adquiridos

Técnica de avaliação

Carteira de clientes
Registro de produtos

Método "Multi-Period Excess Earnings Method"
Método de Renda - "Relief from Royalty"

Ágio
O ágio reconhecido como resultado da aquisição foi determinado conforme segue:
R$

Em milhares de reais

(i)

i.

Preço de aquisição de controlada
Participação dos acionistas não controladores, baseado na participação proporcional
nos ativos e passivos reconhecidos da adquirida
Valor justo dos ativos líquidos identificáveis

2.920

Ágio (i)

2.364

139
(695)

O goodwill é atribuído principalmente às habilidades e talento técnico da força de trabalho da Empresa e às
sinergias que se espera alcançar com a integração da empresa nos negócios existentes do Grupo. Não se espera que
nenhum ágio reconhecido seja dedutível para fins fiscais.

Receitas e resultados incorporados
A Companhia não consolidou no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 valores de os
receita líquida e lucro líquido. Se a aquisição tivesse ocorrido em 1º de janeiro de 2020, a
Administração estima que a receita consolidada seria de R$ 532.410 e o lucro consolidado do
exercício seria de R$ 88.828. Na determinação destes valores, a gestão assumiu que os ajustes a
valor justo que surgiram na data de aquisição teriam sido os mesmos se a aquisição tivesse
ocorrido em 1º de janeiro de 2020.
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j.

Custos de aquisição
A Companhia não reconheceu custos relacionados à aquisição no exercício findo em 31 de
dezembro de 2020.

Incorporação de ações da subsidiária Biovalens S.A.
Em 30 de outubro de 2020 foi realizada a transformação do tipo jurídico da subsidiária
Biovalens de sociedade limitada para sociedade por ações e também foi realizada a incorporação
da totalidade das suas ações pela Companhia, com a preservação da personalidade jurídica da
subsidiária, de modo que essa se tornou subsidiária integral da Companhia, na forma do artigo
252 da Lei das Sociedades por Ações.
Após a Incorporação de Ações, o capital social da Companhia passou a ser representado por
128.443.072 (cento e vinte e oito milhões, quatrocentas e quarenta e três mil e setenta e duas)
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, assim distribuídas entre os acionistas:
31 de outubro de 2020
Ações
Acionistas
WFR Participações Ltda.
FGR Participações Ltda.
Brasil Sustentabilidade FIP
Henrique Monteiro Ferro
Edgar Zanotto
Alexandre del Nero Frizzo

2

Quantidade

Percentual

43.397.193
43.397.234
36.091.639
2.345.370
2.345.370
866.266

33,78%
33,79%
28,10%
1,83%
1,83%
0,67%

128.443.072

100,00%

Relação de entidades controladas
Veja política contábil na nota explicativa 9 (a).
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações da Controladora Vittia
Fertilizantes e Biológicos S.A. e as seguintes controladas diretas:
Participação acionária
Países
BS Transportes Ltda.
Biovalens S.A.
Vittia Paraguay – SRL
Vitória Fertilizantes S.A.
JB Biotecnologia Ltda.

Brasil
Brasil
Paraguai
Brasil
Brasil

2020

2019

2018

99,9%
100,0%
99,9%
75,0%
80,0%

99,9%
80,0%
99,9%
-

99,9%
80,0%
-

Operações das controladas
a.

BS Transportes Ltda. (controlada)
Companhia constituída em 2009, e sediada na cidade de São Joaquim da Barra - SP, e tem por
objetivo principal a exploração do ramo de transporte rodoviário intermunicipal e interestadual
de cargas.
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b.

Biovalens S.A.. (controlada)
Companhia controlada direta, constituída em 2014, e sediada na cidade Uberaba - MG, e tem
por objetivo principal a exploração do ramo fabricação de defensivos biológicos.

c.

Vittia Paraguay SRL (controlada)
Companhia controlada direta, constituída em 2019, sediada no Paraguai, na cidade de
Hernandarias, com objetivo principal a exploração do ramo fabricação e distribuição de
fertilizantes, inoculantes, defensivos agrícolas, produtos químicos em geral, insumos para
alimentação animal, produtos veterinários e grãos em geral.

d.

Vitória Fertilizantes S.A.(controlada)
Empresa adquirida em 06 de agosto de 2020, conforme nota explicativa 01. É uma controlada
direta, sediada na cidade de Patos de Minas – MG, e tem por objeto principal a exploração de
fertilizantes organominerais a base de resíduos orgânicos.

e.

JB Biotecnologia Ltda.(controlada)
Empresa adquirida em 21 de dezembro de 2020, conforme nota explicativa 01. É uma
controlada direta, sediada na cidade de Paraopeba – MG, e tem por objeto principal a produção,
desenvolvimento e comercialização de produtos macrobiológicos.

3

Reorganização Societária

a.

Incorporação da Granorte Fertilizantes Ltda. pela Vittia Fertilizantes e Biológicos
S.A.
Em 31 de dezembro de 2018, como parte da reorganização societária entre sociedades sob
controle comum, conforme deliberado em assembleia geral extraordinária, foi aprovada a
incorporação da Granorte Fertilizantes Ltda. (anteriormente controlada pela Vittia Participações
S.A. (“vide nota 3.b”), nos termos do Protocolo e Justificação para Incorporação. Como
resultado, a incorporada foi extinta de pleno direito e a incorporadora tornou-se sua sucessora,
exercendo as mesmas atividades no logradouro original.
O acervo líquido da Granorte Fertilizantes Ltda. foi avaliado em 31 de dezembro de 2018 com
base no valor contábil de 30 de novembro de 2018, no valor de R$ 31.943, conforme laudo de
avaliação emitido por Companhia independente especializada.
Acervo
liquido:
Granorte
Fertilizantes
Ltda.
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Impostos a recuperar
Ativo fiscal corrente
Adiantamento a fornecedores
Outros créditos
Estoques
Ativo fiscal diferido
Imobilizado
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Impostos e contribuições a recolher
Passivo fiscal corrente

5.139
22.615
1.256
72
182
752
13.674
262
7.513
(739)
(12.326)
(36)
(2.278)
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Acervo
liquido:
Granorte
Fertilizantes
Ltda.
Adiantamentos de clientes
Outras contas a pagar
Salários e encargos sociais
Adiantamento para aumento de capital
Provisão para contingências

(154)
(1.589)
(590)
(1.000)
(238)

Acervo Líquido

32.515

Capital Social

31.943
572

Variação patrimonial do acervo líquido até a data evento

32.515

Total

b.

Incorporação da Vittia Participações S.A. pela Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.
Em 31 de dezembro de 2018, conforme deliberado em assembleia geral extraordinária, foi
aprovada a incorporação reversa da Vittia Participações S.A., até então controladora, nos termos
do Protocolo e Justificação para Incorporação. Como resultado, a incorporada foi extinta de
pleno direito e a incorporadora tornou-se sua sucessora.
Por se tratar de uma incorporação reversa, a operação resultou na troca da participação
societária detida pelos acionistas na Vittia Participações S.A. por participação societária direta
no capital social da Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A., mantendo-se, para tanto, a mesma
proporção por eles detidas no capital social da Vittia Participações S.A.
O acervo líquido da Vittia Participações S.A. foi avaliado em 31 de dezembro de 2018 com base
no valor contábil de 30 de novembro de 2018, no valor de R$ 3.651, conforme laudo de
avaliação emitido por Companhia independente especializada. O saldo do investimento na
Companhia registrado na controladora foi eliminado no processo de incorporação.
Vittia
Participações
S.A.
Caixa e equivalentes de caixa
Ativo fiscal corrente
Ativo fiscal diferido
Investimentos – BS Transportes Ltda. (*)
Impostos e contribuições a recolher
Salários e encargos sociais

4
228
666
3.984
(4)
(4)

Acervo Líquido

4.876

Capital Social

3.651

Ajuste da variação do acervo líquido até a data do evento

1.225

Total

4.876

(*) Corresponde aos investimentos com a BS Transportes Ltda. que foi vertido para a Vittia Fertilizantes S.A por incorporação
reversa da Vittia Participações S.A.
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c.

Demonstrações Consolidadas Comparativas
Em 31 de dezembro de 2018 como parte da uma reorganização societária entre entidades sob
controle comum, a Vittia Participações S.A. adiquiriu por meio de incorporação, as quotas das
empresas Granorte Fertilizantes Ltda. e BS Transportes Ltda (controlada anteriormente pela
Vittia Participações S.A.), e por meio de incorporação reversa, as ações da Vittia Participações
S.A., reconhecendo os ativos adiquiridos e os passivos assumidos ao valor contábil, sem
reconhecimento de ágio ou outro impacto na demonstração do resultado. Como as empresas
Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A., Granorte Fertilizantes Ltda. e BS Transportes Ltda.
estavam sob controle comum, as demonstrações financeiras consolidadas estão sendo
apresentadas como se a reorganização societária tivesse ocorrido em 01 de janeiro de 2017 para
refletir o lucro (prejuízo) do Grupo, outros resultados abrangentes, mudanças no patrimônio
liquido e fluxo de caixa. Nessa data, os ativos e passivos das empresas Granorte Fertilizantes
Ltda. e BS Transportes Ltda e Vittia Participações S.A., já considerando as eliminações de
investimentos eram:
Granorte Fertilizantes Ltda.
Ativo
Caixas e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Ativo fiscal corrente
Adiantamentos a fornecedores
Outros créditos
Ativo fiscal diferido
Imobilizado

01/01/2017
1.790
6.628
7.008
2.947
109
23
833
570
6.198

Passivo
Fornecedores
Emprestimos e financiamentos
Salários e encagos sociais
Impostos e controbuições a recolher
Passivo fiscal corrente
Adiantamento de clientes
Adiantamento para aumento de capital
Outras contas a pagar
Provisão para contingências
Capital social
Prejuizos acumulados

Total de ativos:

26.105

Total de passivos:

01/01/2017
1.824
16.217
466
17
19
165
5.500
561
238
11.146
(10.048)
26.105

BS Transportes Ltda
Ativo
Caixas e equivalentes de caixa
Contas a receber
Adiantamento a fornecedores
Outros créditos
Imobilizado

01/01/2017
59
741
79
75
559

Passivo
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a recolher
Passivo fiscal corrente
Outras contas a pagar
Capital Social
Prejuizos acumulados

Total de ativos

1.513

Total:
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Vittia Participações S.A.
Ativo
Caixas e equivalentes de caixa
Ativo fiscal corrente

62
230

Ativo fiscal diferido

474

Passivo
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a recolher
Dividendos a distribuir e Juros sobre capital
próprio

5
3
7.052
(6.296)

Patrimônio liquido
765

Total de ativos

765

Total:

As demonstrações consolidadas do resultado, outros resultados abrangentes, mutações no
patrimônio liquido e fluxos de caixa incluem os resultados das operações da Vittia Fertilizantes
e biológicos S.A. incluem os resultados das operações da Granorte Fertilizantes Ltda. e BS
Transportes Ltda. para todo exercício de 31 de dezembro de 2017.

Companhia suas controladas
Participação de minoritarios
BS Transportes Ltda
Vittia Participações
Granorte Fertilizantes ltda

(-) Eliminações
Saldos consolidados

Total de ativos
31.12.2017

Total de
patrimônio
liquido

Lucro do
exercício

Resultado
abrangente do
exercício

304.521
2.650
765
32.349

121.956
475
1.572
(5.296)
18.496

24.289
103
1.290
(381)
7.398

24.289
103
1.290
(381)
7.398

340.285

137.203

32.699

32.699

(6.552)

-

-

-

333.733

137.203

32.699

32.699

Reconciliação entre a controladora e o patrimônio liquido consolidado e o lucro
líquido
Dado que as demonstrações financeiras consolidadas estão sendo apresentadas como se a
reorganização societária tivesse ocorrido em 1° de janeiro de 2017, com a aquisição da Granorte
Fertilizantes Ltda e BS Transportes Ltda. está sendo apresentada uma reconciliação entre o
patrimônio liquido da controladora e do consolidado findo em 31 de dezembro de 2017:
Patrimonio
liquido de
controladora e
controladas
31.12.2017

Patrimonio
liquido da Vittia
Participações em
31.12.2017

Patrimonio
liquido da BS
Transporte Ltda
em 31.12.2017

Patrimonio
liquido da
Granorte
Fertilizantes Ltda
em 31.12.2017

Patrimônio
liquido
consolidado em
31.12.2017

Patrimônio liquido atribuível aos
controladores
Participação de não controladores

121.955
475

(5.296)
-

1.572
-

18.496
-

136.728
475

Total do patrimônio liquido

122.430

(5.296)

1.572

18.496

137.203
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A reconciliação do lucro liquido da Controladora e Consolidado para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2018 segue abaixo:
31/12/2018

31/12/2017

Lucro liquido - da controladora e demais controladas
Lucro líquido- Vittia Participações S.A.
Lucro líquido- BS transportes Ltda.
Lucro líquido- Granorte Fertilizantes Ltda.

30.966
(3.240)
1.412
14.019

24.289
(381)
1.290
7.398

Lucro do controlador

43.157

32.596

995

103

44.152

32.699

Lucro líquido atribuível a minoritários
Lucro líquido consolidado

A tabela abaixo mostra a reconciliação das transações ocorridas entre 1 de janeiro de 2017, e 31
de dezembro de 2018, quando o patrimônio liquido da Controladora é igual ao patrimônio
liquido Consolidado atribuível à Controladora após a reestruturação societária das Companhias
Granorte Fertilizantes Ltda. e BS Transportes Ltda e Vittia Participações S.A.

Controladora

BS
Transportes
Ltda

Granorte
Fertilizantes
Ltda

Participação
de não
controladores

Total

Saldo em 01 de janeiro de 2017

110.767

-

282

1.098

-

112.147

Resultado do exercício
Aumento de capital
Dividendos
Resultado por baixa referente a
incorporação reversa
Reservas

24.289
(13.100)

-

1.290
-

7.398
10.000
-

475
-

33.452
10.000
(13.100)

-

(5.296)
-

-

-

-

(5.296)
-

121.956

(5.296)

1.572

18.496

475

137.203

30.996
(13.406)

-

1.412
-

14.019
-

995
(187)

47.422
(13.594)

(7.847)

-

-

-

-

(7.847)

-

7.188

-

-

-

7.188

131.699

1.892

2.984

32.515

1.283

170.372

Saldo em 31 de dezembro de
2017
Resultado do exercício
Baixa por incorporação reversa
Dividendos
Dividendos e juros sobre capital
próprio
Resultado por baixa referente a
incorporação reversa
Saldo em 31 de dezembro de
2018

4

Vittia
Participações

Base de preparação
Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS e às normas do CPC)
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com as
Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB) e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR
GAAP) e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de
Valores Mobiliários.
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Administração em 2
de março de 2021.
Detalhes sobre as principais políticas contábeis da Companhia e suas controladas estão
apresentadas na nota explicativa nº 9.
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5

Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da
Companhia e de suas controladas. Todas as informações financeiras apresentadas em Real
foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

6

Uso de estimativas e julgamentos
Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos,
estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e de suas
controladas e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais
podem divergir dessas estimativas.
As estimativas e premissas são revisadas de forma continua. As revisões das estimativas são
reconhecidas prospectivamente.

a.

Julgamentos
As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm
efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão
incluídas nas seguintes notas explicativas:

b.

–

Nota explicativa nº 11 e 32 – mensuração da perda estimada de crédito do contas a
receber: principais principais premissas na determinação da taxa média ponderada de
perda; e

–

Notas explicativas 9.i, 9.l, 18 e 25 – o prazo dos arrendamentos foram mensurados de
acordo com as validades dos seus contratos, sem certeza de exercer opção de
prorrogação.

Incertezas sobre premissas e estimativas
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 31 de dezembro
de 2020 que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos
contábeis de ativos e passivos no próximo ano fiscal estão incluídas nas seguintes notas
explicativas:

(i)

–

Nota explicativa 9 e 32 - mensuração de perda estimada de crédito do contas a receber
e ativos contratuais: principais premissas na determinação da taxa média ponderada de
perda;

–

Nota explicativa nº 9.i, 9.l, 18 e 25 - prazo do arrendamento: taxa de desconto para
cálculo presente dos contratos de arrendamento registrada na conta de direito de uso e
passivo de arrendamento;

–

Nota explicativa nº 9.h.iii - Vida útil de ativo Imobilizado;

–

Nota explicativa nº 15 - reconhecimento de ativos fiscais diferidos: disponibilidade de
lucro tributável futuro contra o qual prejuízos fiscais possam ser utilizados; e

–

Notas explicativas nº 27 - reconhecimento e mensuração de provisão de contingências:
principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos.

Mensuração do valor justo
Uma série de políticas e divulgações contábeis da Companhia e suas controladas requer a
mensuração de valor justo para ativos e passivos financeiros e não financeiros.
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A Companhia e suas controladas estabeleceram uma estrutura de controle relacionada à
mensuração dos valores justos. Isso inclui uma equipe de avaliação que possui a
responsabilidade geral de revisar todas as mensurações significativas de valor justo.
A Companhia e suas controladas revisam regularmente dados não observáveis significativos e
ajustes de avaliação. Se a informação de terceiros, tais como cotações de corretoras ou serviços
de preços, é utilizada para mensurar os valores justos, então a equipe de avaliação analisa as
evidências obtidas de terceiros para suportar a conclusão de que tais avaliações atendem os
requisitos do CPC, incluindo o nível na hierarquia do valor justo em que tais avaliações devem
ser classificadas.
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia e suas controladas usam
dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em
diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de
avaliação da seguinte forma:
–

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

–

Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para
o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços).

–

Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de
mercado (inputs não observáveis).

A Companhia e suas controladas reconhecem as transferências entre níveis da hierarquia do
valor justo no final do período das demonstrações financeiras em que ocorreram as mudanças.
Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos estão
incluídas na nota explicativa nº 32- Instrumentos financeiros.

7

Mudanças nas principais políticas contábeis
A Companhia adotou inicialmente a definição de um negócio (Alterações ao IFRS 3) e a
Reforma do Referencial de Taxa de Juros (Alterações ao IFRS 9, CPC 38 / IAS 39 e CPC 40 /
IFRS 7) a partir de 1º de janeiro de 2020. Uma série de outras novas normas também entram em
vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, mas não têm efeito material nas demonstrações
financeiras do Grupo.
A Companhia aplicou a Definição de um Negócio (Alterações ao CPC 15 / IFRS 3) para
combinações de negócios cujas datas de aquisição são em ou após 1º de janeiro de 2020 para
avaliar se havia adquirido um negócio ou um grupo de ativos. O detalhe das políticas
contabilísticas é apresentado na nota 9. Ver também a nota 1 para mais informações sobre a
aquisição de subsidiárias durante o exercício.
Exceto conforme descrito abaixo, as políticas contábeis utilizadas nessas demonstrações
financeiras são as mesmas que as adotadas nas demonstrações financeiras da Empresa no
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018. Essas normas também entraram
em vigor na data mencionada.
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a.

CPC 06(R2) / IFRS 16 Operações de Arrendamento Mercantil

(i)

Aspectos gerais
A IFRS 16 (CPC 06 (R2)) introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no
balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso
que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções opcionais estavam
disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do
arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar
os arrendamentos entre financeiros ou operacionais.
A IFRS 16 (CPC 06 (R2)) substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06
(IAS 17) Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27)
Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil e é efetiva.
Com base nessa norma contábil, o impacto mais significativo foi que a Companhia reconheceu
novos ativos e passivos para os seus arrendamentos, anteriormente reconhecidos como
arrendamentos operacionais, em conexão com arrendamentos de imóveis. Além disso, a
natureza das despesas relacionadas a esses arrendamentos foi alterada, uma vez que o IFRS 16
(CPC 06 (R2)) substituiu a despesa de arrendamento operacional linear pelas despesas de
amortização dos direitos de uso e juros sobre passivos de arrendamento.
(a) Denifição de Arrendamento
Anteriormente, a Companhia determinava, no início do contrato, se ele era ou continha um
arrendamento conforme o ICPC 03/IFRIC 4 Aspectos Complementares das Operações de
Arrendamento Mercantil. A Companhia agora avalia se um contrato é ou contém um
arrendamento com base na definição de arrendamento, descrita na nota explicativa nº 9.l.
Na transição para o CPC 06(R2)/IFRS 16, a Companhia escolheu aplicar o expediente prático
com relação à definição de arrendamento, que avalia quais transações são arrendamentos. A
Companhia aplicou o CPC 06(R2)/IFRS 16 apenas a contratos previamente identificados como
arrendamentos. Os contratos que não foram identificados como arrendamentos de acordo com o
CPC 06(R1)/IAS 17 e ICPC 03/IFRIC 4 não foram reavaliados quanto à existência de um
arrendamento de acordo com o CPC 06(R2)/IFRS 16. Portanto, a definição de um arrendamento
conforme o CPC 06(R2)/IFRS 16 foi aplicada a todos contratos firmados ou alterados antes ou
ou após 1º de janeiro 2019.
(b) Como Arrendatário
Como arrendatária, a Companhia arrenda imóveis e classificava anteriormente os arrendamentos
como operacionais ou financeiros, com base em sua avaliação sobre se o arrendamento
transferia significativamente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo
subjacente a Companhia. De acordo com o CPC 06(R2)/IFRS 16, a Companhia e suas
controladas reconhecem ativos de direito de uso e passivos de arrendamento para a maioria
desses arrendamentos - ou seja, esses arrendamentos estão no balanço patrimonial.
No início ou na modificação de um contrato que contém um componente de arrendamento, a
Companhia aloca a contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento com base
em seu preço individual.
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No entanto, para arrendamentos imobiliários, a Companhia optou por não separar os
componentes que não são de arrendamento e contabilizar o arrendamento e os componentes de
não arrendamento associados, como um único componente de arrendamento.
(i) Arrendamento classificado como arrendamento operacional conforme CPC 06(R1)/IAS 17
Anteriormente, a Companhia classificava os arrendamentos imobiliários como arrendamentos
operacionais de acordo com o CPC 06(R1)/IAS 17. Na transição, para esses arrendamentos, os
passivos de arrendamento foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos remanescentes
do arrendamento, descontados à taxa de empréstimo incremental da Companhia em 1º de
janeiro de 2019. Os ativos de direito de uso são mensurados:
− Por um valor igual ao passivo de arrendamento, ajustado pelo valor de quaisquer recebimentos
de arrendamento antecipados ou acumulados: a Companhia aplicou essa abordagem a todos os
outros arrendamentos mercantis.
A Companhia utilizou vários expedientes práticos ao aplicar o CPC 06(R2)/IFRS 16 a
arrendamentos anteriormente classificados como arrendamentos operacionais de acordo com o
CPC 06(R1)/IAS 17. Em particular:
− não reconheceu ativos e passivos de direito de uso para arrendamentos cujo prazo de
arrendamento se encerra dentro de 12 meses da data da aplicação inicial;
− não reconheceu ativos e passivos de direito de uso para arrendamentos de ativos de baixo valor
(por exemplo, equipamentos de TI);
− excluiu os custos diretos iniciais da mensuração do ativo de direito de uso na data da aplicação
inicial; e
− utilizou a data inicial de 1º de janeiro de 2019 ao determinar o prazo do arrendamento.
(c) Impacto nas demonstrações financeiras

(i)

Impacto na Transição
A Companhia optou por adotar a abordagem retrospectiva modificada, que não requer
atualização dos valores correspondentes, não afeta o patrimônio líquido e permite a adoção de
expedientes práticos. Portanto, as informações comparativas apresentadas para o ano anterior
não foram reapresentadas. Além disso, os seguintes expedientes práticos principais foram
usados para a transição para os novos requisitos de contabilização de arrendamento: (a) adoção
do IFRS 16 (CPC 06 (R2)) para todos os contratos assinados antes de 1º de janeiro de 2019 que
foram identificados como arrendamentos mercantis de acordo com o CPC 06 (IAS 17) e
respectivas interpretações; (b) uso de uma única taxa de desconto nominal para todos os acordos
semelhantes; (c) não houve reconhecimento de acordos expirando dentro do período de doze
meses com início na data de adoção inicial da norma; e (d) foram considerados a experiência
anterior na avaliação de opções de prorrogação ou rescisão de prazo, quando aplicável.
Conforme previsto na norma, a Companhia também não adotou o IFRS 16 (CPC 06 (R2)) para
contratos por prazo indeterminado.
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A tabela a seguir resume os primeiros impactos da adoção do IFRS 16 (CPC 06 (R2):

Saldo anterior
01/01/2019

Ajuste adoção
inicial CPC
06/R2 / IFRS
16
Prédios

Saldo após
Adoção Inicial
01/01/2019

Circulante
Demais ativos

301.230

-

301.230

Total do ativo circulante

301.230

Controladora
Ativo

301.230

Não circulante
Direito de uso
Demais ativos

97.090

10.698
-

10.698
97.090

Total do ativo não circulante

97.090

10.698

107.788

398.320

10.698

409.017

Circulante
Passivo de arrendamento
Demais passivos

172.912

3.957
-

3.957
172.912

Total do passivo circulante

172.912

3.957

176.868

Não circulante
Passivo de arrendamento
Demais passivos

56.318

6.741
-

6.741
56.318

Total do passivo não circulante

56.318

6.741

63.060

Patrimônio líquido

169.090

-

169.090

Total do passivo e patrimônio líquido

398.320

10.698

409.017

Saldo anterior
01/01/2019

Ajuste adoção
inicial CPC
06/R2 / IFRS
16
Prédios

Saldo após
Adoção Inicial
01/01/2019

Circulante
Demais ativos

317.286

-

317.286

Total do ativo circulante

317.286

-

317.286

Não circulante
Direito de uso
Demais ativos

92.640

11.807
-

11.807
92.640

Total do ativo não circulante

92.640

11.807

104.447

Total do ativo
Passivo

Consolidado
Ativo
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Saldo anterior
01/01/2019

Ajuste adoção
inicial CPC
06/R2 / IFRS
16
Prédios

Saldo após
Adoção Inicial
01/01/2019

409.925

11.807

421.732

Circulante
Passivo de arrendamento
Demais passivos

183.235

4.282
-

4.282
183.235

Total do passivo circulante

183.235

4.282

187.517

Não circulante
Passivo de arrendamento
Demais passivos

56.318

7.525
-

7.525
56.318

Total do passivo não circulante

56.318

7.525

63.844

Patrimônio líquido

170.372

-

170.372

Total do passivo e patrimônio líquido

409.925

11.807

421.732

Consolidado

Total do ativo
Passivo

Ao mensurar os passivos de arrendamento para aqueles arrendamentos anteriormente
classificados como arrendamentos operacionais, a Companhia descontou os pagamentos do
arrendamento utilizando a sua taxa incremental de empréstimo nominal em 1º de janeiro de
2019. A taxa média nominal aplicada foi de 8,9% ao ano a depender dos prazos dos contratos.
Consolidado
1º de janeiro
de 2019

Em milhares de Reais

Contratos de arrendamento operacional em 31 de dezembro de 2018, divulgado
conforme o CPC 06(R1)/IAS 17 nas demonstrações financeiras consolidadas
Descontado usando a taxa incremental sobre empréstimo em 1º de janeiro de 2019
Passivos de arrendamento financeiro reconhecidos em 31 de dezembro de 2018
− Isenção para reconhecimento de arrendamentos de ativos de baixo valor
− Isenção de reconhecimento de arrendamentos que possuem o prazo de arrendamento de 12
meses, ou menos, na transição
− Opções de prorrogação razoavelmente certos de serem exercidas
Passivos de arrendamento reconhecidos em 1º de janeiro de 2019

b.

13.485
(1.512)
11.973
(164)
(2)
11.807

IFRIC 23/ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre o Lucro
Essa interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do
CPC 32 - Tributos sobre a renda (IAS 12 - Impostos sobre a renda) caso haja incerteza sobre o
tratamento do imposto de renda. Nessas circunstâncias, a entidade deve reconhecer e mensurar
seus ativos ou passivos fiscais correntes ou diferidos aplicando os requisitos do CPC 32 (IAS
12), com base no lucro tributável, bases fiscais, prejuízos tributáveis não utilizados, créditos
tributários não utilizados e alíquotas de impostos , determinado de acordo com esta
interpretação. Esta interpretação é efetiva, no caso da Companhia, a partir de 1º de abril de 2019
e não foram identificados impactos decorrentes dessa interpretação e que não tenham sido
divulgados nas demonstrações financeiras anuais da Companhia.
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8

Base de mensuração
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo
histórico, com exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços patrimoniais:

9

–

Instrumentos financeiros derivativos são mensurados pelo valor justo; e

–

Instrumentos financeiros não-derivativos, designados pelo valor justo por meio do
resultado, que são mensurados pelo valor justo.

Principais políticas contábeis
A Companhia e suas controladas têm aplicado de maneira uniforme as políticas contábeis a
todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
exceto quando mencionado de outra forma (vide também Nota 7).

a.

Base de consolidação

(i)

Controladas
A Companhia controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos
variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses
retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As demonstrações financeiras de Controlada são
incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que a Companhia
obtiver o controle até a data em que o controle deixa de existir.
Nas demonstrações financeiras individuais da Controladora as informações financeiras das
controladas são reconhecidas por meio de método de equivalência patrimonial.

(ii)

Participação de acionistas não-controladores
A Companhia elegeu mensurar qualquer participação de não-controladores na adquirida pela
participação proporcional nos ativos líquidos identificáveis na data de aquisição.
Mudanças na participação da Companhia que não resultem em perda de controle são
contabilizadas como transações de patrimônio líquido.

(iii)

Perda de controle
Quando da perda de controle, a Companhia e suas controladas desreconhecem os ativos e
passivos da controlada, qualquer participação de não controladores e outros componentes
registrados no patrimônio líquido referente a essa controlada. Qualquer ganho ou perda
originado pela perda de controle é reconhecido no resultado. Se a Companhia e suas controladas
retém qualquer participação na antiga controlada, então essa participação é mensurada pelo seu
valor justo na data em que há a perda de controle.

(iv)

Investimentos em entidades contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial
Os investimentos da Companhia e de suas controladas em entidades contabilizadas pelo método
da equivalência patrimonial compreendem suas participações em coligadas.
As coligadas são aquelas entidades nas quais a Companhia e suas controladas, direta ou
indiretamente, tenha influência significativa, mas não controle ou controle conjunto, sobre as
políticas financeiras e operacionais. Para ser classificada como uma entidade controlada em
conjunto deve existir um acordo contratual através do qual a Companhia e suas controladas
possuem controle compartilhado, onde a Companhia e suas controladas têm direito aos ativos
líquidos da entidade controlada em conjunto, e não direito aos ativos e passivos específicos.
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Tais investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo, o qual inclui os gastos com a
transação. Após o reconhecimento inicial, as demonstrações financeiras incluem a participação
da Companhia e suas controladas no lucro ou prejuízo líquido do exercício e outros resultados
abrangentes da investida até a data em que a influência significativa ou controle conjunto deixa
de existir. Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, investimentos em
controladas também são contabilizados com o uso desse método.

(v)

Transações eliminadas na consolidação
Saldos e transações intergrupo, e quaisquer receitas ou despesas derivadas de transações
intergrupo, são eliminados na preparação das demonstrações financeiras consolidadas. Ganhos
não realizados, se houver, oriundos de transações com controlada, registrados por equivalência
patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da participação da Companhia
na controlada. Prejuízos não realizados, se houver, são eliminados da mesma maneira como são
eliminados os ganhos não realizados, mas somente até o ponto em que não haja evidência de
perda por redução ao valor recuperável.

b.
(i)

Moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional da Companhia e de
suas controladas pelas taxas de câmbio nas datas das transações.
Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data do
balanço são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio naquela data. Ativos e
passivos não monetários que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são
reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi
determinado. Itens não monetários que são mensurados com base no custo histórico em moeda
estrangeira são convertidos pela taxa de câmbio na data da transação. As diferenças de moedas
estrangeiras resultantes da conversão são geralmente reconhecidas no resultado.

(ii)

Operações no exterior
Os ativos e passivos de operações no exterior são convertidos para o Real às taxas de câmbio
apuradas na data do balanço. As receitas e despesas de operações no exterior são convertidas
para o Real às taxas de câmbio apuradas nas datas das transações.
As diferenças de moedas estrangeiras geradas na conversão para moeda de apresentação são
reconhecidas em outros resultados abrangentes e acumuladas em ajustes de avaliação
patrimonial no patrimônio líquido. Se a controlada não for uma controlada integral, a parcela
correspondente da diferença de conversão é atribuída aos acionistas não controladores.
Essas variações cambiais são reconhecidas em lucros ou prejuízos nas demonstrações
financeiras.
Quando uma entidade no exterior é baixada na totalidade ou parcialmente, de forma a perder o
controle, influência significativa ou controle conjunto, o montante acumulado de variações
cambiais relacionadas a essa entidade no exterior é reclassificado para o resultado como parte
do ganho ou perda na baixa. Se a Companhia baixar parte de sua participação em uma
controlada, mas manter o controle, a proporção relevante do valor acumulado será atribuída à
participação de acionistas não controladores. Quando a Companhia baixar apenas parte de uma
associada ou joint venture, mantendo uma influência significativa ou controle conjunto, a
proporção relevante do valor acumulado é reclassificada para o resultado.
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Para conversão das transações em moeda estrangeira para a moeda funcional da Companhia e
suas controladas (Real - R$) foram utilizadas as seguintes taxas de câmbio tanto para o
consolidado quanto para a Controladora:
Taxa média do exercício

R$/US$
R$/ EUR

c.

Taxa à vista

2020

2019

2018

2020

2019

2018

5,1592
6,0252

4,1090
4,4153

3,6547
4,3083

5,1967
6,3935

4,0307
4,5156

3,8748
4,4390

Receita operacional
A receita da Companhia deriva principalmente das vendas de produtos químicos, fertilizantes e
defensivos biológicos. As receitas decorrentes de venda de produtos ou mercadorias são
reconhecidas quando a entidade transfere ao comprador os riscos e benefícios significativos
inerentes à propriedade dos produtos e mercadorias, quando a entrega foi realizada, quando não
existe direito de retorno e os preços são mensuráveis na data da venda, e quando é provável que
sejam gerados benefícios econômicos associados à transação em favor da Companhia. Para
devoluções, o passivo de reembolso e o ativo de direito de recuperar os bens devolvidos são
reconhecidos. O direito de recuperar o ativo de mercadorias devolvidas é medido pelo valor
contábil anterior do estoque menos quaisquer custos esperados para recuperar as mercadorias.
Os preços de venda são fixados com base em ordens de compra ou contratos.
A receita é reconhecida líquida de descontos, e impostos sobre as vendas.
A Companhia adotou inicialmente o CPC 47 / IFRS 15 - Receita de Contratos com Clientes e
CPC 48 - Instrumentos Financeiros a partir de 1º de janeiro de 2018. O efeito da aplicação
inicial dessas normas é atribuído principalmente a:
x

Reclassificação das despesas de frete para a rubrica de custo dos produtos vendidos.

O CPC 47 estabelece uma estrutura abrangente para determinar se, quando, e por quanto a
receita é reconhecida. Substitui o CPC - 30 Receitas, o CPC 17 - Contratos de Construção e
interpretações relacionadas.
A Companhia adotou o CPC 47 usando o método de efeito cumulativo (sem expedientes
práticos), com efeito de adoção inicial da norma reconhecido na data de aplicação inicial (ou
seja, em 1° de janeiro de 2018).
A receita operacional da venda de bens no curso normal das atividades é medida pelo valor justo
da contraprestação recebida ou a receber, líquida de devoluções, descontos comerciais e
bonificações. A receita operacional é reconhecida quando todos os critérios a seguir forem
atendidos: (i) quando as partes de um contrato aprovarem este e estiverem comprometidas com
seu cumprimento; (ii) quando a Companhia puder identificar os direitos de cada parte
relacionado aos bens a serem entregues; (iii) quando puder identificar os termos de pagamento
para os bens transferidos; (iv) quando o contrato possuir substancia comercial; (v) quando for
provável que a Companhia receberá a contraprestação à qual tem direito.
A receita de venda de bens são derivadas, basicamente, da venda de produtos e são reconhecidas
quando o controle dos bens é transferido ao cliente, ou seja, na entrega do produto ao cliente.
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Uma receita não é reconhecida se há uma significativa incerteza de sua realização. Os valores
faturados, recebidos ou não, decorrentes de mercadorias a ser entregues no futuro, são
considerados como redutores de ativo. Já os valores recebidos e não faturados decorrentes de
mercadorias a ser entregues no futuro são considerados como passivo.
Parte das vendas da Companhia são realizadas na modalidade Cost, Insurance and Freight
(“CIF”), na qual a Companhia é responsável pelo serviço de frete para a transferência de
controle do produto ao cliente. De acordo com o CPC 47 / IFRS15, os custos com fretes nessas
modalidades devem ser consideradas como uma obrigação de desempenho separada na qual
uma proporção do preço da transação seria alocada e reconhecida conforme a efetiva prestação
do serviço. Em 31 de dezembro de 2018, os custos com fretes classificados como custo das
vendas e anteriormente classificado como despesas com vendas representam R$ 16.986.
Controladora
Em R$ mil
Custo das Vendas
Despesas com Vendas
Lucro líquido

Valores sem
adoção do
CPC 47

Ajustes

Conforme
apresentado

(233.413)
(45.438)

(10.925)
10.925

(244.338)
(34.513)

30.996

-

30.996

Valores sem
adoção do
CPC 47

Ajustes

Conforme
apresentado

(280.283)
(54.891)

(16.986)
16.986

(297.269)
(37.905)

44.152

-

44.152

Consolidado
Em R$ mil
Custo das Vendas
Despesas com Vendas
Lucro líquido

d.
(i)

Benefícios a empregados
Benefícios de curto prazo a empregados
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reconhecidas como despesas de
pessoal conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo
montante do pagamento esperado caso a Companhia e suas controladas tenham uma obrigação
presente legal ou construtiva de pagar esse montante em função de serviço passado prestado
pelo empregado e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável.

e.

Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas e despesas financeiras da Companhia e suas controladas compreendem:
–

rendimentos sobre aplicações financeiras;

–

variações cambiais ativas e passivas;

–

tarifas bancárias;

–

despesas com juros sobre empréstimos e financiamentos; e,

–

despesas de juros de aluguel.
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A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método dos juros efetivos. A
receita de dividendos é reconhecida no resultado na data em que o direito da Companhia de
receber o pagamento é estabelecido. A Companhia classifica juros recebidos e dividendos e
juros sobre capital próprio recebidos como fluxos de caixa das atividades de investimento; e os
dividendos e juros sobre capital próprio pagos como fluxos de caixa das atividades de
financiamento.
A 'taxa de juros efetiva' é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos em
caixa futuros estimados ao longo da vida esperada do instrumento financeiro ao:
x

valor contábil bruto do ativo financeiro; ou

x

ao custo amortizado do passivo financeiro.

No cálculo da receita ou da despesa de juros, a taxa de juros efetiva incide sobre o valor contábil
bruto do ativo (quando o ativo não estiver com problemas de recuperação) ou ao custo
amortizado do passivo. No entanto, a receita de juros é calculada por meio da aplicação da taxa
de juros efetiva ao custo amortizado do ativo financeiro que apresenta problemas de recuperação
depois do reconhecimento inicial. Caso o ativo não esteja mais com problemas de recuperação,
o cálculo da receita de juros volta a ser feito com base no valor bruto.

f.

Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de
R$ 240 mil anual para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social
sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais de imposto de renda e
base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos correntes e
diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado, a menos que
estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros
resultados abrangentes.

(i)

Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber calculado sobre o lucro ou o
prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos
exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no
balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos
impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se
houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço.
O imposto corrente ativo e passivo são compensados somente se alguns critérios forem
atendidos.
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(ii)

Despesas de imposto de renda e contribuição social diferido
Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre
os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados
para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são
reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida. O imposto
diferido não é reconhecido para:
– Diferenças temporárias sobre o reconhecimento inicial de ativos e passivos em uma
transação que não seja uma combinação de negócios e que não afete nem o lucro ou prejuízo
tributável nem o resultado contábil;
– Diferenças temporárias relacionadas a investimentos em controladas, na extensão que a
Companhia seja capaz de controlar o momento da reversão da diferença temporária e seja
provável que a diferença temporária não será revertida em futuro previsível; e
– Diferenças temporárias tributáveis decorrentes do reconhecimento inicial de ágio.
Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias
dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros
estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são
determinados com base na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o
montante das diferenças temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integralmente
um ativo fiscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as
reversões das diferenças temporárias existentes, com base nos planos de negócios da
controladora e de suas subsidiárias individualmente.
Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que
sua realização não seja mais provável.
Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar
às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram
decretadas até a data do balanço, e reflete a incerteza relacionada ao tributo sobre o lucro, se
houver.
A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias
decorrentes da maneira sob a qual a Companhia espera recuperar ou liquidar seus ativos e
passivos.Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados somente se certos critérios forem
atendidos.

g.

Estoques
Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. Os
custos dos estoques são avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção e incluem gastos
incorridos na aquisição de estoques, custos de produção e transformação e outros custos
incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes. No caso dos estoques
manufaturados e produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos custos gerais de
fabricação com base na capacidade operacional normal.
O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzido
dos custos estimados de conclusão e de despesas de vendas.
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h.

Imobilizado

(i)

Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido
de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável
(impairment).
Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são
registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado.
Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no
resultado.

(ii)

Custos subsequentes
Custos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios futuros
associados com os custos serão auferidos pela Companhia e suas controladas. Custos de
manutenção e reparos recorrentes são registrados no resultado.

(iii)

Depreciação
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus
valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens.
A depreciação é reconhecida no resultado. Terrenos não são depreciados.
As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são as seguintes:
Edifícios e construções
Móveis e utensílios
Veículos
Máquinas e equipamentos
Equipamentos de informática

60 anos
15 anos
10 anos
15 anos
05 anos

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de
balanço e ajustados caso seja apropriado.

i.
(i)

Ativos intangíveis e ágio
Reconhecimento e Mensuração
Ágio
O ágio é mensurado ao custo, deduzido das perdas acumuladas por redução ao valor
recuperável. O ágio apurado na aquisição das quotas da Samaritá Indústria e Comércio Ltda,
Biovalens S.A., Vitória Fertilizantes S.A. e JB Tecnologia Ltda. encontra-se fundamentado na
expectativa de rentabilidade futura.
O ágio é a diferença positiva entre o valor pago na aquisição de um negócio e o justo valor
líquido dos ativos e passivos da subsidiária adquirida. O ágio de aquisições de subsidiárias é
apresentado na rubrica Investimentos e ativos intangíveis das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas. O ágio é mantido ao valor de custo, deduzido de eventuais perdas
por redução ao valor recuperável, quando aplicável, e o teste contábil é realizado no mínimo
anualmente. Para fins de teste de redução ao valor recuperável, o ágio adquirido em uma
combinação de negócios é, desde a data de aquisição, alocado a cada unidade geradora de caixa
da Companhia que se espera que se beneficie da combinação de negócios, independentemente
de outros ativos ou passivos da adquirida serem alocados a essas unidades.
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Outros ativos intangíveis
Outros ativos intangíveis que são adquiridos pela Companhia e suas controladas e que têm vidas
úteis finitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas
acumuladas por redução ao valor recuperável, quando aplicável.

(ii)

Gastos subsequentes
Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os benefícios
econômicos futuros incorporados ao ativo específico aos quais se relacionam. Todos os outros
gastos, incluindo gastos com ágio gerado internamente e marcas e patentes, são reconhecidos no
resultado conforme incorridos.

(iii)

Amortização
A amortização é calculada utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens,
líquido de seus valores residuais estimados. A amortização é reconhecida no resultado. O ágio
não é amortizado.
As vidas úteis estimadas para os exercícios correntes são as seguintes:
Softwares

5 anos

Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada
encerramento de exercício e ajustados caso seja apropriado.

j.
(i)

Instrumentos financeiros
Reconhecimento e mensuração inicial
Os valores a receber de clientes e outros valores a receber e títulos de dívida emitidos são
inicialmente reconhecidos na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos
financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Companhia se torna uma parte das
disposições contratuais do instrumento.
Um ativo ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um
item não mensurado ao VJR (valor justo por meio do resultado), dos custos da transação que são
diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. As contas a receber de clientes sem um
componente de financiamento significativo são mensuradas inicialmente pelo preço da
operação.

(ii)

Classificação e mensuração subsequente
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo
amortizado ou VJR.
Os ativos financeiros não são reclassificados após o reconhecimento inicial, a menos que a
Companhia mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, caso em que todos
os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de relatório
subsequente à mudança no modelo de negócios.
Um ativo financeiro é medido pelo custo amortizado se atender às duas condições abaixo e não
é designado como medido pelo VJR:
- é mantida dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é manter os ativos financeiros para
receber os fluxos de caixa contratuais; e
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- seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa relacionados apenas ao
pagamento do principal e juros sobre o valor do principal em aberto.
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado são
classificados como valor justo por meio do resultado. Inclui todos os ativos financeiros
derivativos. No reconhecimento inicial, a Companhia pode designar irrevogavelmente um ativo
financeiro que, de outra forma, atende aos requisitos de mensuração ao custo amortizado, bem
como ao valor justo por meio do resultado, se eliminar ou reduzir significativamente um
descasamento contábil que de outra forma surgiria.

Ativos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente
pagamentos de principal e de juros.
Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro no
reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação pelo valor do
dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante um
determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por
exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro.
A Companhia e suas controladas consideram os termos contratuais do instrumento para avaliar
se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a
avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o momento
ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa condição. Ao
fazer essa avaliação, a Companhia e suas controladas consideram:
–

Eventos contingentes que modifiquem o valor ou a época dos fluxos de caixa;

–

Termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis;

–

O pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e

–

Os termos que limitam o acesso da Companhia e suas controladas a fluxos de caixa de
ativos específicos (por exemplo, baseados na performance de um ativo).

O pagamento antecipado é consistente com o critério de pagamentos do principal e juros caso o
valor do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos do principal e de
juros sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir uma compensação adicional
razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com relação a um ativo financeiro
adquirido por um valor menor ou maior do que o valor nominal do contrato, a permissão ou a
exigência de pré-pagamento por um valor que represente o valor nominal do contrato mais os
juros contratuais (que também pode incluir compensação adicional razoável pela rescisão
antecipada do contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com esse
critério se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no reconhecimento inicial.

Ativos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas
Ativos financeiros em VJR
Esses ativos são subsequentemente mensurados pelo valor justo. O lucro (prejuízo) líquido,
acrescido de receita de juros ou dividendos, é reconhecido no resultado..
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Ativos financeiros a custo amortizado
Esses ativos são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método da
taxa efetiva de juros. O custo amortizado é reduzido devido a perdas por redução ao valor
recuperável. Receitas de juros, ganhos cambiais e perdas por redução ao valor recuperável são
reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no
resultado.

Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas
Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR.
Um passivo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do resultado
caso seja classificado como mantido para negociação, caso seja um derivativo ou designado
como tal no momento do reconhecimento inicial. Os passivos financeiros mensurados ao VJR
são medidos pelo valor justo e o lucro (prejuízo) líquido, acrescido dos juros, é reconhecido no
resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado
através do método de juros efetivos. Despesas de juros, ganhos e perdas cambiais são
reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é
reconhecido no resultado.

(iii)

Desreconhecimento
Ativos financeiros
A Companhia e suas controladas desreconhecem um ativo financeiro quando os direitos
contratuais aos fluxos de caixa do ativo financeiro expiram, ou transfere os direitos de receber
os fluxos de caixa contratuais em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e
benefícios da propriedade da um ativo financeiro é transferido ou no qual o Grupo não transfere
nem retém substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade e não retém o
controle do ativo financeiro.
A Companhia e suas controladas realizam transações nas quais transfere ativos reconhecidos em
sua demonstração da posição financeira, mas retém todos ou substancialmente todos os riscos e
benefícios dos ativos transferidos. Nestes casos, os ativos transferidos não são desreconhecidos..

Passivos financeiros
A Companhia e suas controladas desreconhecem um passivo financeiro quando tem suas
obrigações contratuais retiradas, canceladas ou expiradas. A companhia também desreconhece
um passivo financeiro quando seus termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo
modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado
nos termos modificados é reconhecido pelo valor justo.
No momento do desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil
extinto e a contraprestação paga (incluindo quaisquer ativos não monetários transferidos ou
passivos assumidos) é reconhecida no resultado..

(iv)

Compensação
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, e somente quando, a Companhia e suas controladas tenham um direito
legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base
líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

(v)

Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia e suas controladas mantém instrumentos financeiros derivativos para proteger
suas exposições aos riscos de variação de moeda estrangeira e taxa de juros.
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Derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo; quaisquer custos de transação
atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Após o reconhecimento inicial, os
derivativos são mensurados pelo valor justo e as variações no valor justo são registradas no
resultado.

k.

Redução ao valor recuperável (Impairment)
Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia e suas controladas, que não os
estoques e ativos fiscais diferidos, são revistos a cada data de balanço para apurar se há
indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do
ativo é estimado.
Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de
Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu
uso contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de caixa de
outros ativos ou UGCs.
O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo
menos custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados,
descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita as
avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou
da UGC.
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC
exceder o seu valor recuperável.
As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado e revertidas apenas
com a condição de que o valor contábil do ativo não exceda o novo valor contábil que teria sido
calculado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda por redução ao valor recuperável
não tivesse sido reconhecida.

Ativos financeiros
Instrumentos financeiros e ativos contratuais
A Companhia e suas controladas reconhecem provisões para perdas esperadas de crédito sobre:
–

Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado.

A Companhia e suas controladas mensuram a provisão para perda em um montante igual à
perda de crédito esperada para a vida inteira, exceto para os itens descritos abaixo, que são
mensurados como perda de crédito esperada para 12 meses:
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–

Títulos de dívida com baixo risco de crédito na data do balanço

As provisões para perdas com contas a receber de clientes e ativos de contrato são mensuradas a
um valor igual à perda de crédito esperada para a vida inteira do instrumento. Ao determinar se
o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o reconhecimento
inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia e suas controladas consideram
informações razoáveis e passíveis de suporte que são relevantes e disponíveis sem custo ou
esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na
experiência histórica da Companhia e suas controladas, na avaliação de crédito e considerando
informações prospectivas (forward-looking).
A Companhia e suas controladas consideram um ativo financeiro como inadimplente quando:
–

Com base em informações prospectivas razoáveis e sustentáveis, a Companhia conclui
que é muito improvável que o devedor pague integralmente suas obrigações de crédito
para com a Companhia, sem ter que recorrer a ações judiciais; ou

–

Informações sobre pagamentos em atraso quando não for possível confiar em
informações prospectivas razoáveis e sustentáveis disponíveis sem custo ou esforço
indevido.

Ativos financeiros com problemas de recuperação
Em cada data de balanço, a Companhia e suas controladas avaliam se os ativos financeiros
contabilizados pelo custo amortizado e os títulos de dívida mensurados ao VJORA estão com
problemas de recuperação. Um ativo financeiro possui ”problemas de recuperação” quando
ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados do
ativo financeiro.
Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram problemas de recuperação inclui os
seguintes dados observáveis:
–

Dificuldades financeiras significativas do emissor ou do mutuário;

–

Quebra de cláusulas contratuais, tais como inadimplência ou atraso de mais de 60 dias;

–

Reestruturação de um valor devido a Companhia e suas controladas em condições que
não seriam aceitas em condições normais;

–

A probabilidade que o devedor entrará em falência ou passará por outro tipo de
reorganização financeira; ou

–

O desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de dificuldades financeiras.

Apresentação da provisão para perdas de crédito esperadas no balanço patrimonial
A provisão para perdas para ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado é deduzida do
valor contábil bruto dos ativos.
As perdas por redução ao valor recuperável de ativos financeiros são reconhecidas no resultado.
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Baixa
O valor contábil bruto de um ativo financeiro é baixado quando a Companhia e suas controladas
não tem expectativa razoável de recuperar o ativo financeiro em sua totalidade ou em parte.
Com relação a clientes individuais, a Companhia e suas controladas fazem uma avaliação
individual sobre a época e o valor da baixa com base na existência ou não de expectativa
razoável de recuperação. A Companhia e suas controladas não esperam nenhuma recuperação
significativa do valor baixado. No entanto, os ativos financeiros baixados podem ainda estar
sujeitos à execução de crédito para o cumprimento dos procedimentos para a recuperação dos
valores devidos.

l.

Arrendamentos
No início de um contrato, a Companhia e suas controladas avalia se um contrato é ou contém
um arrendamento.
Um contrato é, ou contém um arrendamento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso
de um ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestação. Para avaliar se
um contrato transfere o direito de controlar o uso de um ativo identificado, a Companhia e suas
controladas utiliza a definição de arrendamento no CPC 06(R2)/IFRS 16.

(i) Como arrendatário
No início ou na modificação de um contrato que contém um componente de arrendamento, a
Companhia e suas controladas alocam a contraprestação no contrato a cada componente de
arrendamento com base em seus preços individuais. No entanto, para os arrendamentos de
propriedades, a Companhia e suas controladas optou por não separar os componentes que não
sejam de arrendamento e contabilizam os componentes de arrendamento e não arrendamento
como um único componente.
A Companhia e suas controladas reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de
arrendamento na data de início do arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado
inicialmente ao custo, que compreende o valor da mensuração inicial do passivo de
arrendamento, ajustado para quaisquer pagamentos de arrendamento efetuados até a da data de
início, mais quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário e uma estimativa dos
custos a serem incorridos pelo arrendatário na desmontagem e remoção do ativo subjacente,
restaurando o local em que está localizado ou restaurando o ativo subjacente à condição
requerida pelos termos e condições do arrendamento, menos quaisquer incentivos de
arredamentos recebidos.
O ativo de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear desde a data de
início até o final do prazo do arrendamento, a menos que o arrendamento transfira a propriedade
do ativo subjacente ao arrendatário ao fim do prazo do arrendamento, ou se o custo do ativo de
direito de uso refletir que o arrendatário exercerá a opção de compra. Nesse caso, o ativo de
direito de uso será depreciado durante a vida útil do ativo subjacente, que é determinada na
mesma base que a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo de direito de uso é periodicamente
reduzido por perdas por redução ao valor recuperável, se houver, e ajustado para determinadas
remensurações do passivo de arrendamento.
O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor presente dos pagamentos do
arrendamento que não são efetuados na data de início, descontados pela taxa de juros implícita
no arrendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, pela taxa de
empréstimo incremental da Companhia e suas controladas. Geralmente, a Companhia e suas
controladas usa sua taxa incremental sobre empréstimo como taxa de desconto.

55
231

Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018

A Companhia e suas controladas determina sua taxa incremental sobre empréstimos obtendo
taxas de juros de várias fontes externas de financiamento e fazendo alguns ajustes para refletir
os termos do contrato e o tipo do ativo arrendado.
Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de arrendamento
compreendem o seguinte:
- pagamentos fixos, incluindo pagamentos fixos na essência;
- pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de índice ou taxa, inicialmente
mesurados utilizando o índice ou taxa na data de início;
- valores que se espera que sejam pagos pelo arrendatário, de acordo com as garantias de valor
residual; e
- o preço de exercício da opção de compra se o arrendatário estiver razoavelmente certo de
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
O passivo de arrendamento é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o método dos juros
efetivos. É remensurado quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento
resultante de alteração em índice ou taxa, se houver alteração nos valores que se espera que
sejam pagos de acordo com a garantia de valor residual, se a Companhia e suas controladas
alterarem sua avaliação se exercerá uma opção de compra, extensão ou rescisão ou se há um
pagamento de arrendamento revisado fixo em essência.
Quando o passivo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é efetuado um ajuste
correspondente ao valor contábil do ativo de direito de uso ou é registrado no resultado se o
valor contábil do ativo de direito de uso tiver sido reduzido a zero.

Arrendamentos de ativos de baixo valor
A Companhia e suas controladas optaram por não reconhecer ativos de direito de uso e passivos
de arrendamento para arrendamentos de ativos de baixo valor e arrendamentos de curto prazo,
incluindo equipamentos de TI. A Companhia e suas controladas reconhecem os pagamentos de
arrendamento associados a esses arrendamentos como uma despesa de forma linear pelo prazo
do arrendamento.

Políticas aplicáveis antes de 1º de janeiro de 2019
Para os contratos celebrados antes de 1º de janeiro de 2019, a Companhia e suas controladas
determinaram se era ou incluiu um arrendamento, avaliando se:
- o cumprimento do contrato dependia da utilização de um ou ativos específicos; e
- o contrato concedeu o direito de uso do ativo. O acordo transmitia o direito de usar o ativo se
um dos seguintes itens fosse satisfeito:
- o comprador era capaz de operar ou tinha o direito de operar o ativo enquanto obtinha ou
controlava mais do que uma parte insignificante da produção ou utilidade do ativo;
- o comprador era capaz de controlar ou tinha o direito de controlar o acesso físico ao ativo ao
obter ou controlar mais do que uma parte insignificante da produção ou utilidade do ativo; ou
- quaisquer fatos ou circunstâncias que indiquem que é raro que uma ou mais partes, exceto o
comprador, obtenha mais do que uma parte insignificante da produção ou utilidade que será
produzida ou gerada pelo ativo durante a vigência do contrato, e que o preço que o comprador
pagará pela produção não é fixado contratualmente por unidade de produção ou igual ao preço
de mercado atual por unidade de produção no momento da entrega da produção.
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(i) Como locatário
No período comparativo, como arrendatária, a Companhia e suas controladas classificaram
como arrendamentos financeiros os arrendamentos que transferiam substancialmente todos os
riscos e benefícios inerentes à propriedade. Quando era o caso, os ativos arrendados eram
inicialmente mensurados pelo valor igual ao menor entre o valor justo e o valor presente dos
pagamentos mínimos do arrendamento. Os pagamentos mínimos do arrendamento eram aqueles
pagamentos durante o prazo do arrendamento que o arrendatário era obrigado a fazer, excluindo
qualquer arrendamento contingente. Após o reconhecimento inicial, os ativos foram
contabilizados de acordo com a política contábil aplicável a este ativo.
Os ativos mantidos sob outros arrendamentos foram classificados como arrendamentos
operacionais e não foram reconhecidos no balanço patrimonial da Companhia e suas
controladas. Os pagamentos de arrendamentos operacionais foram reconhecidos no resultado
pelo método linear durante o período do arrendamento. Os incentivos recebidos foram
reconhecidos como parte do custo total do arrendamento durante o prazo do arrendamento.

m.

Provisões
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia e as suas
controladas possuem uma obrigação que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável
que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são registradas
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

n.

Mensuração do valor justo
Valor justo é o preço que seria recebido na venda de um ativo ou pago pela transferência de um
passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração,
no mercado principal ou, na sua ausência, no mercado mais vantajoso ao qual a Companhia e
suas controladas tem acesso nessa data. O valor justo de um passivo reflete o seu risco de
descumprimento (non-performance). Uma série de políticas contábeis e divulgações da
Companhia e suas controladas requer a mensuração de valores justos, tanto para ativos e
passivos financeiros como não financeiros.
Quando disponível, a Companhia e suas controladas mensuram o valor justo de um instrumento
utilizando o preço cotado num mercado ativo para esse instrumento. Um mercado é considerado
como “ativo” se as transações para o ativo ou passivo ocorrem com frequência e volume
suficientes para fornecer informações de precificação de forma contínua.
Se não houver um preço cotado em um mercado ativo, a Companhia e suas controladas utilizam
técnicas de avaliação que maximizam o uso de dados observáveis relevantes e minimizam o uso
de dados não observáveis.
A técnica de avaliação escolhida incorpora todos os fatores que os participantes do mercado
levariam em conta na precificação de uma transação. Se um ativo ou um passivo mensurado ao
valor justo tiver um preço de compra e um preço de venda, a Companhia e suas controladas
mensuram ativos com base em preços de compra e passivos com base em preços de venda.
A melhor evidência do valor justo de um instrumento financeiro no reconhecimento inicial é
normalmente o preço da transação, ou seja, o valor justo da contrapartida dada ou recebida.
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Se a Companhia e suas controladas determinarem que o valor justo no reconhecimento inicial
difere do preço da transação e o valor justo não é evidenciado nem por um preço cotado num
mercado ativo para um ativo ou passivo idêntico nem baseado numa técnica de avaliação para a
qual quaisquer dados não observáveis são julgados como insignificantes em relação à
mensuração, então o instrumento financeiro é mensurado inicialmente pelo valor justo ajustado
para diferir a diferença entre o valor justo no reconhecimento inicial e o preço da transação.
Posteriormente, essa diferença é reconhecida no resultado numa base adequada ao longo da vida
do instrumento, ou até o momento em que a avaliação é totalmente suportada por dados de
mercado observáveis ou a transação é encerrada, o que ocorrer primeiro.

o.

Subvenção e assistência governamental
Os subsídios governamentais são reconhecidos quando há razoável segurança de que a entidade
cumprirá todas as condições. Quando o benefício se refere a um item de despesa, é reconhecido
como receita ao longo do período do benefício, em linha com o período de reporte do crédito
pelo regime de competência, onde os ganhos são registrados no grupo de deduções de vendas
(impostos incidentes), contra o corrente passivos.

p.

Informações por segmento
Um segmento operacional é um componente da Companhia e suas controladas que desenvolve
atividades de negócio das quais pode obter receitas e incorrer em despesas, incluindo receitas e
despesas relacionadas com transações com outros componentes da Companhia e suas
controladas. Todos os resultados operacionais são revistos frequentemente pela Diretoria da
Companhia e suas controladas para decisões sobre os recursos a serem alocados ao segmento e
para avaliação de seu desempenho, para o qual informações financeiras individualizadas estão
disponíveis.
A Companhia e suas controladas operaram os seguintes segmentos reportáveis durante este ano
(i) Fertilizantes Foliares e Produtos Industriais; (ii) Micros de solo; (iii) Produtos Biológicos e
(iv) Condicionadores de Solo e Organominerais. Os segmentos estão alinhados com o portfólio
de produtos e refletem a estrutura utilizada pela Administração para avaliar o desempenho da
Companhia e suas controladas.

q.

Lucro líquido por ação
O lucro por ação básico é calculado por meio do resultado do exercício atribuível aos acionistas
controladores e não controladores da Companhia e suas controladas, e a média ponderada das
ações ordinárias em circulação no respectivo exercício. O lucro por ação diluído é calculado por
meio da referida média das ações em circulação, ajustada pelos instrumentos potencialmente
conversíveis em ações, com efeito diluidor, nos períodos apresentados, nos termos do CPC 41
(IAS 33) - Resultado por ação.

r.

Demonstrações do valor adicionado
A Companhia e suas controladas estão apresentando como informação complementar as
demonstrações do valor adicionado - DVA, de acordo com o CPC 09.
Essas demonstrações, fundamentadas em conceitos macroeconômicos, buscam apresentar a
parcela da Companhia e suas controladas na formação do Produto Interno Bruto por meio da
apuração dos respectivos valores adicionados tanto pela Companhia e suas controladas quanto o
recebido de outras entidades, e a distribuição desses montantes aos seus empregados, esferas
governamentais, arrendadores de ativos, credores por empréstimos, financiamentos e títulos de
dívida, acionistas controladores e não controladores, e outras remunerações que configurem
transferência de riqueza a terceiros.
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O referido valor adicionado representa a riqueza criada pela Companhia e suas controladas, de
forma geral, medido pelas receitas de vendas de bens e dos serviços prestados, menos os
respectivos insumos adquiridos de terceiros, incluindo também o valor adicionado produzido
por terceiros e transferidos à Companhia e suas controladas.

s.

Novas normas e interpretações ainda não adotadas aplicáveis as demonstrações
financeiras
Uma série de novas normas entrará em vigor para os exercícios iniciados após 1º de janeiro de
2020. A Companhia e suas controladas não adotaram essas normas na preparação destas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Não se espera que as seguintes normas e interpretações alteradas tenham um impacto
significativo nas demonstrações financeiras:
- Contratos onerosos - custos para cumprir um contrato (alterações ao CPC 25 / IAS 37)
- Reforma da taxa de juros de referência - Fase 2 (alterações no CPC48 / IFRS 9, CPC 38 / IAS
39, CPC 40 / IFRS 7, CPC 11 / IFRS 4 e CPC 06 / IFRS 16)
Outras Normas
Não se espera que as seguintes normas novas e alteradas tenham um impacto significativo nas
demonstrações financeiras da controladora e consolidadas:
- Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 (alteração ao CPC 06 / IFRS 16)
- Imobilizado: Produto antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27 / IAS 16).
- Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15 / IFRS 3).
- Classificação do Passivo no Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26 / IAS 1).
- IFRS 17 - Contratos de seguro.

10

Caixa e equivalentes de caixa
Veja política contábil na nota explicativa 9 (j).
Controladora

Caixa e bancos
Aplicações financeiras

Consolidado

2020

2019

2018

2020

2019

018

376
25.833
26.259

3.407
32.756
36.163

1.147
16.139
17.286

1.599
44.812
46.411

3.899
33.335
37.234

1.905
16.510
18.415

As aplicações financeiras são consideradas como equivalentes de caixa, por terem alta liquidez,
que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um
insignificante risco de mudança de valor.
Os saldos de aplicações financeiras são representados por títulos de renda fixa, remunerados
substancialmente à 92,0% da variação do CDI-CETIP (Certificado de Depósito Interbancário)
em 31 de dezembro de 2020 (93,0% em 2019 e 75,0% em 2018), possuindo liquidez diária.
As informações sobre a exposição da Companhia e suas controladas a riscos de mercado e de
crédito e de metodologia de mensuração do valor justo estão incluídas na nota explicativa nº 32.
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11

Contas a receber de clientes
Veja política contábil na notas explicativas 9(b), (j) e (n).
Controladora

Consolidado

2020

2019

2018

2020

2019

2018

Contas a receber de clientes - Mercado interno

217.586

190.287

183.540

263.772

216.560

197.220

Contas a receber de clientes - Mercado externo

12.979

11.927

17.115

13.484

16.586

17.472

Ajuste a valor presente – AVP

(2.297)

(3.720)

(3.945)

(2.739)

(4.187)

(4.232)

(13.114)

(10.148)

(4.867)

(13.393)

(10.439)

(4.918)

215.154

188.346

191.843

261.124

218.520

205.542

Provisão para perdas de crédito esperadas

As contas a receber de clientes são classificadas como recebíveis demonstrados ao custo
amortizado. A Companhia e suas controladas avaliaram o ajuste a valor presente, com a taxa
média de captação das dívidas de 5,01% ao ano para os saldos de 31 de dezembro de 2020,
8,41% ao ano para os saldos de 31 de dezembro de 2019 e 9,51% ao ano para os saldos de 31 de
dezembro de 2018.
A exposição da Companhia e de suas controladas a riscos de crédito, bem como as médias das
idades dos saldos, risco de moeda e perdas por redução no valor recuperável relacionadas às
contas a receber de clientes, são divulgadas na nota explicativa nº 32.

12

Estoques
Veja política contábil na nota explicativa 9 (g).
Controladora

Produtos acabados
Produtos em elaboração
Matéria-prima
Material de embalagem
Almoxarifado

Consolidado

2020

2019

2018

2020

2019

2018

31.073
15.326
14.626
5.295
1.357
67.676

25.095
17.114
12.916
3.982
1.111
60.218

28.686
450
45.382
4.040
1.578
80.136

21.274
15.326
34.520
5.462
2.216
78.797

16.044
13.310
27.134
4.144
1.115
61.747

29.117
480
45.577
4.248
1.580
81.002

Os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição ou de produção e não excedem ao
valor de realização.

13

Impostos a recuperar
Controladora

Consolidado

2020

2019

2018

2020

2019

2018

ICMS
IPI
PIS
COFINS

559
2.744
1.790
8.043
13.136

3.973
2.577
607
2.621
9.778

7.659
2.253
322
1.393
11.627

1.492
2.801
1.791
8.045
14.128

4.116
2.596
607
2.621
9.940

7.721
2.266
322
1.393
11.702

Circulante
Não circulante

12.781
355

9.335
443

4.077
7.550

13.750
378

9.448
492

4.107
7.595
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O saldo de impostos a recuperar é representado substancialmente por saldo credor de PIS e
COFINS. Tais valores são acumulados em virtude da desoneração do ramo de atuação principal
da Companhia (produção de insumos agrícolas), que possui alíquota zero nas operações de
saídas conforme Lei 10.925/2004. A administração espera compensar os saldos credores com
saldos devedores de outros tributos federais ainda durante o exercício de 2021.

14

Outros créditos
Controladora

15

Consolidado

2020

2019

2018

2020

2019

2018

Mútuo financeiro (Nota 24)
Adiantamento de comissões
Outros adiantamentos
Despesas a apropriar
Depósitos judiciais

22.040
136
1.304
2.674
2.535
28.689

238
1.153
65
2.581
4.037

343
875
49
1.498
2.765

136
1.818
2.718
2.535
7.207

238
994
112
2.581
3.925

343
998
110
1.498
2.930

Circulante
Não circulante

26.154
2.535

1.456
2.581

1.267
1.498

4.672
2.535

1.344
2.581

1.451
1.498

Ativos e passivos fiscais diferidos
Ver política contábil na nota explicativa 9 (f).
a)

Impostos diferidos de ativos, passivos e resultado foram atribuídos da seguinte forma:
Ativos

Controladora

Direito de uso – CPC 06/R2 / IFRS16
Provisão para bônus
Provisão para perdas de crédito esperadas
Ajuste a valor presente
Provisão para contingências
Comissões diferidas
Amortização intangível
Depreciação fiscal
Amortização fiscal de ágio
Outros

(*) Compensação
Líquido

(*) Compensação
Líquido
(*)

Resultado

2020

2019

2018

2020

2019

2018

2020

2019

2018

173
2.089
4.459
781
279
2.266
816
614

114
788
3.450
1.265
799
2.424
958
1.088

1.059
1.594
1.256
763
2.336
679
1.230

(4.886)
(2.882)
-

(3.821)
(2.306)
-

(2.535)
(1.729)
-

59
1.301
1.008
(484)
(520)
(158)
(142)
(1.065)
(576)
(474)

114
(271)
1.856
8
36
88
279
(1.286)
(576)
(142)

597
(201)
112
295
56
279
(779)
(576)
(148)

11.476
(7.768)
3.708

10.886
(6.126)
4.760

8.918
(4.263)
4.654

(7.768)
7.768
-

(6.127)
6.127
-

(4.264)
4.264
-

(1.052)
-

106
-

(364)
-

Ativos

Consolidado

Prejuizo fiscal
Direito de uso – CPC 06/R2 / IFRS16
Provisão para bônus
Provisão para perdas de crédito esperadas
Ajuste a valor presente
Provisão para contingências
Comissões diferidas
Amortização intangível
Depreciação fiscal
Amortização fiscal de ágio
Outros

Passivos

Passivos

Resultado

2020

2019

2018

2020

2019

2018

2020

2019

2018

173
2.089
4.459
781
279
2.266
816
614

114
788
3.450
1.265
799
2.424
958
1.088

669
1.059
1.655
1.341
844
2.683
679
298

(4.886)
(2.882)
-

(3.821)
(2.306)
-

(2.846)
(1.729)
-

59
1.301
1.008
(520)
(520)
(158)
(142)
(1.065)
(576)
(474)

(699)
114
(271)
1.796
(77)
(45)
(259)
279
(975)
(576)
789

(537)
593
(252)
157
295
(995)
279
(878)
(576)
(148)

11.476
(7.768)
3.708

10.886
(6.126)
4.760

9.229
(4.264)
4.654

(7.768)
7.768
-

(6.127)
6.127
-

(4.574)
4.574
-

(1.052)
-

106
-

(784)
-

Saldos de ativos fiscais diferidos compensados. pois estão relacionados com tributos sobre o lucro lançados pela mesma autoridade tributária.
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O imposto de renda e a contribuição social diferidos são registrados para refletir os efeitos
fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos e
seus respectivos valores contábeis.
b)

A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais combinadas e da
despesa de imposto de renda e contribuição social debitada em resultado é demonstrada como
segue:
Controladora
2019

2020
Resultado antes do
imposto de renda e
contribuição social
Imposto utilizando alíquota
de imposto da controladora
Valores não tributáveis
Valores não dedutíveis
Resultado da equivalência
patrimonial
Receita de subvenção (i)
Juros sobre o capital
próprio
Incentivo lei do bem
Outros
Ajuste pelo cálculo de
controlada tributada pelo
lucro presumido
Total do imposto de renda e
contribuição social

(i)

%

85.138

%

2018

55.454

34,00 (28.947)
(0,31)
(262)

34,00 (18.854)
3,01
1.671
(1,70)
(942)

11,97
11,94

10.194
10.166

9,09
16,11

3,87
2,43
0,13

3.298
2.065
107

%

Consolidado
2019

2020

40.773

%

93.030

%

2018

60.668

%

62.431

34,00 (13.863)
1,65
672

34,00 (31.630)
-

34,00 (20.267)
2,75
1.671

34,00 (21.226)
1,08
672

(3,89)

(1.586)

(0,28)

(262)

(1,55)

(942)

(2,72)

(1.699)

5.042
8.931

3,32
-

1.353
-

10,93

10.166

14,72

8.931

-

-

6,03

3.341

3,55
2,22
0,12

3.298
2.065
107

3.341

131

2.984
664

5,51

0,24

7,32
1,63

0,22

131

1,17
4,78
1,06

728
2.984
664

-

-

-

9,85

9.159

8,14

4.940

(0,64)

(402)

(3,97)

(3.379)

(1,22)

(679)

(23,98)

(9.776)

(7,63)

(7.097)

(4,21)

(2.554)

(29,28) (18.279)

Imposto de renda e
contribuição social correntes

(2,73)

(2.327)

(1,41)

(785)

(23,08)

(9.412)

(6,50)

(6.045)

(4,38)

(2.659)

(28,02) (17.495)

Imposto de renda e
contribuição social diferidos

(1,24)

(1.052)

0,19

106

(0,89)

(364)

(1,13)

(1.052)

0,17

106

(1,26)

Receita de subvenção
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Companhia reconheceu o efeito de
subvenções de ICMS, com respaldo na Lei Complementar 160/2017 e Convênio ICMS
190/2017, que consideraram que os incentivos fiscais relativos ao ICMS são subvenções para
investimentos, desde que atendidas as exigências de registro e depósito no CONFAZ
(Conselho Nacional de Política Fazendária), com a respectiva expedição do Certificado de
Registro e Depósito.
O total reconhecido no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, relativo aos benefícios de
redução de base de cálculo e isenção de ICMS utilizados no próprio exercício, totalizou R$
29.899. Em 2019 o total reconhecido foi de R$ 26.269. Tais valores são decorrentes dos
benefícios fiscais concedidos às operações com insumos agropecuários conforme disposto no
convênio CONFAZ 100/97.
Os incentivos fiscais da Companhia caracterizam-se como subvenção para investimento, sendo
reconhecidos no mês de competência e lançados diretamente no resultado na rubrica de
deduções da receita, em contrapartida à receita de subvenção, sendo os incentivos excluídos da a
base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social, resultando em uma redução de
R$ 10.166 (R$ 8.931 em 31 de dezembro de 2019).
Ao final do exercício, a Companhia registra os valores recebidos a título de subvenção para
investimentos de incentivos fiscais na conta “Reserva de subvenção”, conforme artigo 195-A da
Lei das Sociedades por Ações (vide Nota 28.e).
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16

Investimentos
Veja política contábil nas notas explicativas 9 (a).
Controladora

Biovalens S.A.
BS Transportes Ltda.
Ágio por rentabilidade futura - Goodwill Samaritá (i)
Mais valia – Samaritá
Ágio por rentabilidade futura - Goodwill Biovalens (i)
Mais valia – Biovalens (ii)
Vittia Paraguay SRL
Vitória Fertilizantes S.A.
Mais valia – Vitória (iii)
Ágio por rentabilidade futura - Goodwill Vitória (i)
JB Biotecnologia Ltda.
Mais valia – JB (iv)
Ágio por rentabilidade futura - Goodwill JB (i)

Consolidado

2020

2019

2018

2020

2019

2018

45.330
6.168
7.235
2.314
239
249
3.609
8.029
281
3.023
733
2.364

18.336
4.540
7.235
2.314
812
32
-

5.130
2.984
7.235
248
2.314
1.387
-

-

-

-

79.574

33.269

19.298

-

-

-

20

20

20

344

20

20

79.594

33.289

19.318

344

20

20

Outros investimentos não consolidados
Outros investimentos

(i)

O valor do ágio por rentabilidade futura também é fundamentado pelo laudo emitido por Companhia especializada,
Tal valor será objeto de teste de recuperabilidade de ativo em bases anuais.

(ii)

O valor de R$ 239 refere-se à mais-valia de marcas e patentes e carteira de clientes, conforme laudo técnico de
avaliação pelo valor justo desses ativos, emitido por ocasião da aquisição da Biovalens S.A.

(iii)

O valor de R$ 8.029 refere-se à mais-valia do ativo imobilizado, carteira de clientes, marcas e patentes e estoque,
conforme laudo técnico de avaliação pelo valor justo desses ativos, emitido por ocasião da aquisição da Vitória
Fertilizantes S.A.

(iv)

O valor de R$ 733 refere-se à mais-valia da carteira de clientes e registro de produtos, conforme laudo técnico de
avaliação pelo valor justo desses ativos, emitido por ocasião da aquisição da JB Biotecnologia Ltda.
Investimentos
Saldo em 31 de dezembro de 2017

13.926

Reorganização societária (Nota 03)
Equivalência patrimonial
Amortização da mais valia
Perda em participação societária (i)

2.984
3.979
(822)
(748)

Saldo em 31 de dezembro de 2018

19.318

Aquisição de participações
Equivalência patrimonial
Amortização da mais valia
Perda em participação societária (i)

116
14.828
(822)
(151)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

33.289

Dividendos recebidos
Aumento de capital

(7.082)
3.423

63
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(i)

Investimentos
Ajuste de avaliação patrimonial - Vittia Paraguay S.R.L
Aquisição de investimentos e mais valia - Vitória (Nota 01)
Aquisição de investimentos e mais valia - JB (Nota 01)
Equivalência patrimonial
Amortização da mais valia
Incorporação de ações – Biovalens (Nota 01)
Perda em participação societária (i)

56
10.514
2.920
29.982
(821)
7.612
(298)

Saldo em 31 de dezembro de 2020

79.594

Perda em participação societária
A perda se refere à distribuição desproporcional de lucros aprovada em assembleia de sócios na controlada Biovalens
S.A.

64
240

241

(i)

18.587
3.647

Participação
240.000
2.499.999

Total de
ativos

Quantidade
de quotas

80,0%
99,9%

37.965
5.219
63

Participação
240.000
2.499.999
999

Total de
ativos

Quantidade
de quotas

80,0%
99,9%
99,9%

54.716
6.950
310
36.625
4.729

240.000
2.499.999
999
3.750.000
33.600

100,0%
99,9%
99,9%
75,0%
80,0%

Participação

Total de
ativos
45.330
6.168
249
4.812
3.779

22.920
4.540
32

12.174
663

6.413
2.984

Total de Patrimônio
passivos
líquido

15.045
679
32

Total de Patrimônio
passivos
líquido

9.386
782
61
31.813
950

Total de Patrimônio
passivos
líquido

16.376
16.890

Receitas

33.574
17.781
-

Receitas

47.281
19.037
21.547
-

Receitas
30.385
1.628
(62)
2.206
-

65

29.982

26.782
1.628
(62)
1.655
-

4.974
1.412

Lucro

Outras
receitas e
despesas
11.402
15.478

16.695
1.556
(84)

16.878
16.225
84

3.979

3.979
-

Equivalência
patrimonial

14.828

13.356
1.556
(84)

Outras
receitas e Lucro ou Equivalência
despesas (prejuízo) patrimonial

(16.986)
(17.410)
(62)
(19.341)
-

Outras
receitas e Lucro ou Equivalência
despesas (prejuízo) patrimonial

Participação societária incorporada em 31/12/2018, cujo resultado da equivalência patrimonial foi reconhecido na Vittia Participações S.A., incorporada reversamente pela Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.

2018
Biovalens S.A.
BS Transportes Ltda.(i)

2019
Biovalens S.A.
BS Transportes Ltda.
Vittia Paraguay SRL

2020
Biovalens S.A.
BS Transportes Ltda.
Vittia Paraguay SRL
Vitória Fertilizantes S.A.
JB Biotecnologia Ltda.

Quantidade
de quotas

Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018

242

17

22.446

4.688
7.980
7.980
7.890

Transferência
Aquisições
Baixas
Depreciação no exercício

Saldos em 31 de dezembro de 2019

Custo
Depreciação acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2019

Saldos em 31 de dezembro de 2020
Custo
Depreciação acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2020

Transferência
Aquisições
Baixas
Depreciação no exercício

961
10
(642)

3.292
3.292

Custo
Depreciação acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2018

891
65
(670)
22.732
22.204
(4.272)
22.732

7.890
7.980
7.890

26.249
(3.803)
22.246

25.277
(3.160)
22.117

22.117

3.292

Saldos em 31 de dezembro de 2019

19.036
(2.307)
16.729
1.447
(304)
4.794
(549)

3.292
3.292
-

Edifícios e
construçõeV

-

Adição por evento societário – Custo (Nota 03)
Adição por evento societário - Depreciação acumulada (Nota 03)
Transferência
Aquisições
Baixas
Depreciação no exercício

Custo
Depreciação acumulada
Saldos em 31 de dezembro de 2017

Terrenos

Veja política contábil nas notas explicativas 9 (h) / (n).

Imobilizado

66

4.582
6.836
(2.254)
4.582

1.880
(3)
(336)

4.960
(1.919)
3.041

3.041

829
(309)

4.130
(1.609)
2.521

2.521

247
(106)
610
(21)
(253)

3.294
(1.250)
2.044

Móveis e
utensílios

278
2.145
(1.867)
278

269
(115)
17

1.991
(1.885)
106

106

153
(397)
155

2.234
(2.040)
194

194

52
(52)
123
(194)
(202)

2.253
(1.786)
467

Veículos

57.540
81.206
(23.666)
57.540

4.168
18.499
(2.803)

58.540
(20.863)
37.677

37.677

9.981
3.762
(2.418)

44.797
(18.445)
26.352

26.352

7.589
(2,425)
1.932
3.525
(168)
(1.679)

31.919
(14.341)
17.578

Máquinas e
equipamentos

Controladora

1.834
3.363
(1.529)
1.834

1.499
(3)
(174)

1.867
(1.355)
512

512

147
(100)

1.720
(1.225)
465

465

103
(67)
206
(2)
(106)

1.413
(1.082)
331

Equipamentos de
informática

45.003
45.003
45.003

5.059
34.169
(52)
-

15.945
15.945

15.945

(10.942)
18.030
(33)
-

8.890
8.890

8.890

1.028
(6.889)
8.279
-

6.472
6.472

Imobilizado em
andamento

139.949
173.739
(33.780)
139.949

56.380
(172)
(3.966)

117.531
(29.824)
87.707

87.707

27.620
(429)
(3.313)

90.340
(26.510)
63.830
-

63.830

10.466
(2.954)
(163)
12.742
(384)
(2.789)

67.678
(20.766)
46.912

Total
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243
8.046
8.046

Saldos em 31 de dezembro de 2019

Saldos em 31 de dezembro de 2020
Custo
Depreciação acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2020

Transferências
Aquisições
Baixas
Depreciação no exercício

Aquisições: combinações de negócios – Vitória (Nota 01)
Aquisições: combinações de negócios – JB (Nota 01)
891
65
(709)
24.591
29.151
(4.560)
24.591

8.046
8.046
8.046

(3.850)
24.344

-

8.046

24.344
28.195

4.688
-

Transferência
Aquisições
Baixas
Depreciação no exercício

Custo
Depreciação acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2019

2.421
10
(673)

3.358
3.358

Custo
Depreciação acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2018

25.764
(3.177)
22.586

22.586

3.358

Saldos em 31 de dezembro de 2018

20.970
(2.567)
18.403
4.794
(610)

3.358
3.358
-

Transferência
Aquisições
Baixas
Depreciação no exercício

Custo
Depreciação acumulada
Saldos em 31 de dezembro de 2017

Terrenos

Edifícios e
construções

67

5.575
7.934
(2.359)
5.575

137
2.138
(3)
(385)

(1.966)
3.687

3.687
5.654

1.202
(341)

4.452
(1.625)
2.826

2.826

884
(21)
(284)

3.589
(1.341)
2.248

Móveis e
utensílios

1.806
4.809
(3.003)
1.806

833
278
(213)
(43)

(2.411)
951

951
3.362

406
(447)
67

3.403
(2.478)
924

924

342
(2.308)
1.815

5.369
(4.293)
1.076

63.163
89.479
(26.316)
63.163

3.032
11
4.168
18.682
(150)
(2.953)

(21.150)
40.373

40.373
61.522

10.278
4.345
(2.565)

46.899
(18.585)
28.314

28.314

3.551
4.614
(183)
(2.171)

38.917
(16.414)
22.503

Consolidado
Máquinas e
equipamentos
Veículos

1.973
3.568
(1.595)
1.973

71
1.546
(3)
(192)

(1.379)
551

551
1.929

155
(112)

1.774
(1.267)
507

507

256
(2)
(124)

1.520
(1.143)
377

50.527
50.527
50.527

5.401
(5.059)
34.292
(129)
-

16.022

16.022
16.022

(12.699)
18.416
(56)
-

10.361
10.361

10.361

(8.589)
10.999
-

7.951
7.951

Equipamentos de
Imobilizado
informática em andamento

155.682
193.513
(37.831)
155.682

9.475
11
57.001
(498)
(4.282)

124.732
(30.757)
93.975

93.975

29.224
(503)
(3.623)

96.011
(27.133)
68.878

68.878

(244)
17.095
(2.514)
(1.375)

81.674
(25.758)
55.916

Total
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a.

Terrenos
A Companhia possui terrenos nas cidades de Artur Nogueira e São Joaquim da Barra, ambas no
estado de São Paulo, local onde estão localizados dois dos estabelecimentos filiais.

b.

Edificações
A Companhia e as suas controladas possuem edificações nas cidades de São Joaquim da Barra,
Serrana, Ituverava e Artur Nogueira, todas no Estado de São Paulo, além de Uberaba no estado
de Minas Gerais, locais onde estão localizados os parques industriais dos estabelecimentos
fabris.

c.

Móveis e utensílios
A Companhia e as suas controladas mantêm estruturas administrativa e laboratorial em todas as
suas unidades.

d.

Máquinas e equipamentos
São compostos por um grande e variado parque de máquinas e estruturas necessárias a
manutenção das atividades operacionais das controladas.

e.

Equipamentos de informática
A Companhia e as suas controladas possuem equipamentos para o processamento de dados e
infraestrutura de TI necessária para a comunicação entre as unidades.

f.

Imobilizado em andamento
Está representado por projetos de expansão e otimização das unidades.

g.

Valor recuperável do ativo imobilizado
O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável analisado, no mínimo, anualmente, sendo que
para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 a Administração não encontrou a
necessidade de constituição de provisão para o valor recuperável do ativo.

h.

18

Ativos cedidos em garantia
Valor garantido R$

Modalidade

Garantia

Alienação fiduciária (FINAME/BNDES)

Máquinas e veículos

Direito de uso
Veja política contábil nas notas explicativas 9(h) / (l).
Arrendamento
Prédios

Controladora

-

Saldos em 31 de dezembro de 2018
Adoção inicial IFRS 16 - CPC 06
Depreciação no exercício

10.698
(3.018)
7.680

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Depreciação no exercício
Novos arrendamentos

(3.224)
1.616
6.072

Saldos em 31 de dezembro de 2020

68
244
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Arrendamento
Prédios

Consolidado

-

Saldos em 31 de dezembro de 2018
Adoção inicial IFRS 16 - CPC 06
Depreciação no exercício

11.807
(3.284)
8.523

Saldos em 31 de dezembro de 2019

19

Depreciação no exercício
Novos arrendamentos
Aquisição de investimentos (Nota 01)

(3.624)
1.664
3.552

Saldos em 31 de dezembro de 2020

10.115

Intangível - Consolidado
Veja política contábil nas notas explicativas 9 (i) / (n).

Ágio por rentabilidade futura - Goodwill Samaritá
Mais valia de ativos intangíveis – Carteira de clientes – Biovalens
Ágio por rentabilidade futura - Goodwill Biovalens
Mais valia de ativos intangíveis – Marcas e patentes – Vitória
Mais valia de ativos intangíveis – Carteira de clientes – Vitória
Ágio por rentabilidade futura - Goodwill Vitória
Mais valia de ativos intangíveis – Carteira de clientes – JB
Mais valia de ativos intangíveis – Registro de produtos – JB
Ágio por rentabilidade futura - Goodwill JB
Marcas e patentes
Licencas de software

2020

2019

2018

7.235
239
2.313
1.922
5.052
281
696
176
2.364
432
200

7.235
99

7.235
207

2.313
200
100

2.313
200
40

20.910

9.947

9.995

Intangível

Ágio

Marcas e
Patentes

Licenças de
software

Carteira de
clientes

Registro de
produtos

Total

Saldo em 31 de dezembro de 2017

9.549

200

-

313

-

10.062

-

-

43
(2)

(108)

-

43
(10)

9.549

200

41

205

-

9.995

-

-

74
(15)

(107)

-

74
(122

Saldo em 31 de dezembro de 2019

9.549

200

100

99

-

9.947

Aquisições
Aquisicão via combinação de negócios - Vitória
Aquisição via combinação de negócios – JB
Amortizações do exercício

281
2.364
-

229
1.997
3
(75)

135
12
(47)

5.013
696
178

176
-

364
7.303
3.239
56

12.194

2.354

200

5.986

176

20.910

Aquisições
Amortizações do exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Aquisições
Amortizações do exercício

Saldo em 31 de dezembro de 2020

69
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Testes de recuperabilidade de ágio e intangíveis
Anualmente, a Companhia avalia a recuperabilidade (“impairment”) dos saldos de intangíveis,
substancialmente representados por ágio pela expectativa de rentabilidade futura gerado nas
aquisições da Samaritá Indústria e Comércio Ltda., Biovalens S.A, Vitória Fertilizantes S.A. e
JB Biotecnologia Ltda. A metodologia utilizada é a do fluxo de caixa descontado, considerando
dentre outros aspectos, as premissas descritas abaixo:
x
x
x
x

Margem bruta com base na rentabilidade das vendas projetadas, deduzida das devoluções,
impostos e do custo dos produtos vendidos;
Estimativas dos custos diretos e indiretos de fabricação;
Gastos associados à despesas com vendas, administrativas e gerais;
Utilização da metodologia WACC – Weighted Average Cost of Capital para desconto a valor
presente dos fluxos de caixa estimados. A taxa usada para cada UGC para o exercício findo em
31 de dezembro de 2020 foi de 15% ao ano.
O exercício das projeções abrange cinco anos, e as taxas de crescimento utilizadas foram
obtidas através do desempenho histórico da Companhia e das projeções de crescimento
disponíveis para o setor.
A Companhia não identificou perdas dos valores recuperáveis de todos os ativos intangíveis.
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Fornecedores e outras contas a pagar
Veja política contábil na nota explicativa 9 (j).
Controladora

Fornecedores - Mercado interno
Fornecedores - Mercado externo
Serviços de terceiros
Aquisição de participações (a)
Outras contas

(a)

Consolidado

2020

2019

2018

2020

2019

2018

19.322
12.569
1.899
7.978
7.037

8.258
12.727
1.445
3.913
7.387

9.089
23.913
1.653
4.843
8.984

15.717
12.569
2.019
7.978
7.823

5.067
12.727
1.695
3.913
8.071

7.697
23.913
1.914
4.843
9.566

48.803

33.730

48.482

46.114

31.473

47.933

Em 31 de dezembro de 2020, corresponde às parcelas remanescentes das aquisições de ações da Vitória e Biovalens,
que serão liquidadas da seguinte forma:
Aquisição Vitória
Vencimento
10/09/2021
09/03/2022
05/09/2022

Valor
2.628
2.629
2.629
7.886

Aquisição Biovalens
Vencimento
07/05/2021

Valor
94
94

70
246

247
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Empréstimos e financiamentos

BRL
EUR
USD
BRL
BRL

BRL
EUR
USD
BRL
BRL
BRL

Moeda

Recebíveis, alienação fiduciária e aval
Recebíveis e aval
Recebíveis, alienação fiduciária e aval
Hipoteca
Próprio bem e aval

Recebíveis, alienação fiduciária e aval
Recebíveis e aval
Recebíveis, alienação fiduciária e aval
Hipoteca
Próprio bem e aval
-

Garantia

2024
2021
2021
2040
2023

2020
2020
2020
2020
2020
2020

Ano de
vencimento
final

4,15%
3,30%
2,90%
4,46%
4,45%

4,20%
3,30%
2,90%
4,46%
4,45%
-

Taxa
ponderada de
juros a.a.

Controladora

CDI
Variação cambial
Variação cambial
IPCA
TJLP

CDI
Variação cambial
Variação cambial
IPCA
TJLP
-

Indexador

41.956
4.069
6.530
991
53.546
159.517

236.507

30.000
29.850
45.319
699
103
105.971

2019

26.667
3.750
28.000
503
58.920

118.544
5.400
52.537
617
491
177.588

2020

142.626

23.554
8.138
18.951
2.002
54.645

56.381
2.278
29.768
1.451
103
89.981

2018

71

(*): Em 31 de dezembro de 2020 a Companhia utiliza operações de instrumentos derivativos - swap de juros (vide nota 31) para travar as oscilações da variação cambial, com o objetivo
de eliminar esses riscos. Desta forma, as referidas linhas de dívida apresentam custo efetivo de (i) Capital de giro (EUR): 4,15%a.a. e (ii) Capital de giro (USD): 4,07% a.a.

Passivo não circulante
Capital de giro
Capital de giro (*)
Capital de giro (*)
CCB BNDES
FINAME

Passivo circulante
Capital de giro
Capital de giro (*)
Capital de giro (*)
CCB BNDES
FINAME
Partes relacionadas - nota explicativa nº 23

Ver políticas contábeis na nota explicativa 9 (j).
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BRL
EUR
USD
BRL
BRL

Passivo não circulante
Capital de giro
Capital de giro
Capital de giro
CCB BNDES
FINAME
Recebíveis, alienação fiduciária e aval
Recebíveis e aval
Recebíveis, alienação fiduciária e aval
Hipoteca
Próprio bem e aval

Recebíveis, alienação fiduciária e aval
Recebíveis e aval
Recebíveis, alienação fiduciária e aval
Hipoteca
Próprio bem e aval
-

Garantia

2024
2021
2021
2040
2023

2020
2020
2020
2020
2020

4.20%
3,30%
2,90%
4,46%
4,45%

4.20%
3,30%
2,90%
4,46%
4,45%
-

Taxa
ponderada
de juros a.a.

CDI
Variação cambial
Variação cambial
IPCA
TJLP

CDI
Variação cambial
Variação cambial
IPCA
TJLP
-

Indexador

41.956
4.069
6.530
991
53.546
170.840

243.211

38.420
29.850
48.222
699
103
117.294

2019

26.833
3.750
28.000
503
59.086

125.081
5.400
52.537
617
491
184.125

2020

150.954

23.554
8.138
18.951
2.002
52.645

63.246
2.278
31.231
1.451
103
98.309

2018

72

(*): Em 31 de dezembro de 2020 a Companhia utiliza operações de instrumentos derivativos - swap de juros (vide nota 31) para travar as oscilações da variação cambial, com o objetivo
de eliminar esses riscos. Desta forma, as referidas linhas de dívida apresentam custo efetivo de (i) Capital de giro (EUR): 4,15%a.a. e (ii) Capital de giro (USD): 4,07% a.a.

BRL
EUR
USD
BRL
BRL
BRL

Moeda

Passivo circulante
Capital de giro
Capital de giro (*)
Capital de giro (*)
CCB BNDES
FINAME
Partes relacionadas - nota explicativa nº 23

Ano de
vencimento
final

Consolidado
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O cronograma de vencimentos dos financiamentos está demonstrado abaixo:
Controladora

Até 12 meses
de 13 a 36 meses
mais de 36 meses

2020

2019

2018

177.588
23.129
35.791

105.971
17.444
36.103

89.981
50.903
1.742

236.507

159.517

142.626

Consolidado

Até 12 meses
de 13 a 36 meses
mais de 36 meses

(i)

2020

2019

2018

184.125
23.295
35.791

117.294
17.444
36.103

98.309
50.903
1.742

243.211

170.840

150.954

Covenants
Alguns dos contratos de dívida da Companhia contêm cláusulas de covenant. Os principais
covenants da Companhia obrigam a manutenção de alguns índices, como dívida sobre EBITDA
(EBITDA - Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização).
Conciliação da movimentação patrimonial com os fluxos de caixa decorrentes de atividade de
financiamento:
Consolidado

Controladora
Empréstimos e
Total financiamentos

Empréstimos e
financiamentos

Dividendos

170.840

9.933

180.773

(168.663)
219.342
-

(31.815)

50.679

Variações dos fluxos de caixa
operacional
Pagamento de juros
Total das variações nos fluxos de caixa
operacional

Dividendos

Total

159.517

9.933

169.450

(168.663)
219.342
(31.815)

(139.002)
210.842
-

(23.840)

(139.002)
210.842
(23.840)

(31.815)

18.864

71.840

(23.840)

48.000

(37.150)

-

(37.150

(35.531)

-

(35.531)

(37.150)

-

(37.150)

(35.531)

-

(35.531)

16.461

-

16.461

-

-

-

222
42.159
-

24.603

222
42.159
24.603

40.681
-

16.628

40.681
16.628

Total das outras variações que não
afetam caixa

58.842

24.603

83.445

40.681

16.628

57.309

Saldo em 31 de dezembro de 2020

243.211

2.721

245.932

236.507

2.721

239.228

Saldo em 1° de janeiro de 2020
Variações dos fluxos de caixa de
financiamentos
Pagamento de empréstimos
Captação de empréstimos
Pagamento de dividendos
Total das variações nos fluxos de caixa
de financiamentos

Outras variações que não afetam caixa
Aquisição de investimentos – Vitória
(Nota 01)
Aquisição de investimentos – JB (Nota
01)
Provisão de juros e encargos
Dividendos propostos
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Consolidado

Saldo em 1° de janeiro de 2019
Variações dos fluxos de caixa de
financiamentos
Pagamento de empréstimos
Captação de empréstimos
Pagamento de dividendos
Total das variações nos fluxos de caixa
de financiamentos

Controladora
Empréstimos e
Total financiamentos

Empréstimos e
financiamentos

Dividendos

Dividendos

Total

150.954

11.213

162.168

142.626

11.041

153.668

(114.878)
131.583

(14.949)

(114.878)
131.583
(14.949)

(104.978)
120.039
-

(14.588)

(104.978)
120.039
(14.588)

16.705

(14.949)

1.756

15.061

(14.588)

473

Variações dos fluxos de caixa
operacional
Pagamento de juros

(16.018)

-

(16.018)

(16.622)

-

(16.622)

Total das variações nos fluxos de caixa
operacional

(16.018)

-

(16.018)

(16.622)

-

(16.622)

Outras variações que não afetam caixa
Provisão de juros e encargos
Dividendos propostos

19.198
-

13.669

19.198
13.669

18.450
-

13.481

18.450
13.481

Total das outras variações que não
afetam caixa

19.198

13.669

32.867

18.450

13.481

31.931

Saldo em 31 de dezembro de 2019

170.840

9.933

180.773

159.517

9.933

169.450

Consolidado

Saldo em 1° de janeiro de 2018
Variações dos fluxos de caixa de
financiamentos
Pagamento de empréstimos
Captação de empréstimos
Pagamento de dividendos
Total das variações nos fluxos de caixa
de financiamentos
Variações dos fluxos de caixa
operacional
Pagamento de juros
Total das variações nos fluxos de caixa
operacional
Outras variações que não afetam caixa
Provisão de juros e encargos
Dividendos propostos
Reorganização societária – (Nota 03)
Total das outras variações que não
afetam caixa

Saldo em 31 de dezembro de 2018

Controladora
Empréstimos e
Total financiamentos

Empréstimos e
financiamentos

Dividendos

117.566

7.157

124.724

(104.224)
135.097
30.873

(10.764)
(10.764)

(24.623)
(24.623)

Dividendos

Total

111.307

105

111.413

(104.224)
135.097
(10.764)
20.109

(93.555)
121.244
27.689

(10.318)
(10.318)

(93.555)
121.244
(10.318)
17.371

-

(24.623)
(24.623)

(22.419)
(22.419)

-

(22.419)
(22.419)

27.138
27.138

14.820
14.820

27.138
14.820
41.958

25.310
739
26.049

21.253
21.253

25.310
21.253
739
47.302

150.954

11.213

162.167

142.626

11.041

130.667
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Salários e encargos sociais
Veja política contábil na nota explicativa 9 (d).
Controladora

Salários a pagar
Encargos sociais a recolher
Provisões de férias e 13.º salário
Outras obrigações
Provisão para bônus

Consolidado

2020

2019

2018

2020

2019

2018

1.921
1.520
5.331
6.143

1.483
1.278
4.137
2
2.318

1.383
1.079
3.668
2
3.116

2.285
1.725
6.268
5
6.143

1.625
1.410
4.467
3
2.318

1.511
1.206
3.944
3
3.116

14.915

9.218

9.248

16.426

9.823

9.780

Movimentação da provisão para bônus
Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2017

1.359

Provisões do exercício
Pagamentos do exercício

3.116
(1.359)
3.116

Saldo em 31 de dezembro de 2018
Provisões do exercício
Pagamentos do exercício

23

2.318
(3.116)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

2.318

Provisões do exercício
Pagamentos do exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2020

6.143
(2.318)
6.143

Impostos e contribuições a recolher
Veja política contábil nas notas explicativas 9 (f).
Controladora
Circulante
Impostos retidos
ICMS
PIS
COFINS
Parcelamento Lei 11.941/2009 (i)
Parcelamento federal ordinário (ii)
INSS Parcelamento (iii)
Outros impostos
Não circulante
Parcelamento Lei 11.941/2009 (i)

Total

Consolidado

2020

2019

2018

2020

2019

2018

924
805
268
-

468
268
41

1.267
265
394
177
38

1.009
1.035
13
60
268
-

509
10
45
268
228

1.303
9
43
265
394
177
162

1.997

777

2.141

2.385

1.060

2.353

693

940

1.190

693

940

1.190

2.690

1.717

3.331

3.078

2.000

3.543
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(i)

A Companhia aderiu ao parcelamento da Lei 11.941/2009, consolidando saldos de tributos federais apurados no 4,º
trimestre de 2007 e 3,º e 4,º trimestres de 2008, O saldo será liquidado em 180 meses, com vencimento final em Julho
de 2024, O parcelamento, incluindo os encargos financeiros, está sendo liquidados normalmente.

(ii)

A Companhia aderiu ao parcelamento federal ordinário, consolidando saldos de tributos federais apurados no ano de
2014, O saldo foi liquidado em 60 meses, com vencimento final em Novembro de 2019.

(iii)

A Companhia aderiu ao parcelamento simplificado previdenciário, consolidando saldos de tributos devidos à
previdência social apurados no ano de 2014, O saldo foi liquidado em 60 meses, com vencimento final em Dezembro
de 2019.
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Partes relacionadas
a) Controladora final
A Companhia é controlada pela WFR Participações Ltda., FGR Participações Ltda. e Brasil
Sustentabilidade FIP, cujas participações são de 35%, 35% e 29%, respectivamente.
b) Operações com pessoal chave da Administração
Remuneração do pessoal-chave da Administração
A remuneração do pessoal chave da Administração da Companhia e de suas controladas
totalizaram o montante de R$ 5.681 em 2020 (R$ 4.122 em 2019 e R$ 5.224 em 2018).
c) Outras transações com partes relacionadas
Os saldos de passivos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, relativos às operações com partes
relacionadas, decorrem de transações de empréstimo entre os acionistas e a Companhia, saldo a
pagar de juros sobre capital próprio, lucros já provisionados a distribuir, além de saldo de passivo
de arrendamento.
Controladora

Consolidado

2020

2019

2018

2020

2019

2018

22.040

-

-

-

-

-

22.040

-

-

-

-

-

105
1.809
2.615

9.933
2.769
-

7.952
3.087

105
1.809
2.615

9.933
2.769
-

7.952
3.261

4.530

12.702

11.041

4.530

12.702

11.213

2.961

4.717

-

2.961

4.717

-

2.961

4.717

-

2.961

4.717

-

-

104

104

-

104

104

29.530

17.523

11.144

7.490

17.523

11.317

Ativo circulante
Mtuo financeiro (Nota 14) (i)

Passivo circulante
Juros sobre capital próprio a pagar
Passivo de arrendamento
Dividendos a distribuir aos acionistas

Passivo não circulante
Passivo de arrendamento

Empréstimos:
José Plínio Romanini – (Nota 21) (ii)

(i)

Refere-se a operação de mútuo financeiro entre a Companhia e a controlada Vitória Fertilizantes S.A., com prazo de 360 dias contados a partir da
assinatura, e taxa de juros de 5% ao ano.
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(ii)

Refere-se a operação de empréstimo concedido pelo acionista sem vencimento e sem taxa de juros contratada.

Pagamento de passivo de arrendamento
A Companhia pagou para partes relacionadas o total de R$ 3.368 no exercício findo em 31 de
dezembro de 2020 referente à passivo de arrendamento. Em 2019 o total pago foi de R$ 3.262 e
em 2018 o total pago foi de R$ 3.144, ainda como despesa de aluguel.
Pagamento de contrato de assessoria
A Companhia pagou para partes relacionadas o total de R$ 382 no exercício findo em 31 de
dezembro de 2020, referente à assessoria em planejamento estratégico. Em 2019 o total pago foi
de R$ 522 e em 2018 o total pago foi de R$ 374. O beneficiário dos pagamentos foi a empresa
Francisco Guilherme Romanini – ME.
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Passivo de arrendamento
A Companhia considera como passivo de arrendamento os contratos de locação predial de suas
unidades, A movimentação durante o exercício de 2019 é apresentada a seguir:
Controladora
10.698

Em 31 de dezembro de 2018
Adoção inicial IFRS 16 - CPC 06
Em 01 de janeiro de 2019
Pagamento do principal
Pagamento de juros
Juros apropriados
Em 31 de dezembro de 2019
Circulante
Não circulante

10.698
(2.965)
(787)
787
7.733
2.860
4.873

Em 01 de janeiro de 2020
Pagamento do principal
Pagamento de juros
Juros apropriados
Adições do exercício
Em 31 de dezembro de 2020
Circulante
Não circulante

(3.042)
(590)
590
1.616
6.307
3.569
2.738
Consolidado
11.807

Em 31 de dezembro de 2018
Adoção inicial IFRS 16 - CPC 06
Em 01 de janeiro de 2019
Pagamento do principal
Pagamento de juros
Juros apropriados
Em 31 de dezembro de 2019
Circulante
Não circulante

11.807
(3.225)
(870)
870
8.582
3.112
5.470

Em 01 de janeiro de 2020
Pagamento do principal
Pagamento de juros
Juros apropriados
Adições do exercício
Aquisição de investimentos – Vitória (Nota 01)

(3.388)
(729)
729
1.664
3.552
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Consolidado
10.410
3.948
6.461

Em 31 de dezembro de 2020
Circulante
Não circulante

Em 31 de dezembro de 2020 o perfil de vencimento do passivo de arrendamento é como segue:
Controladora
Valor presente

Valor futuro

1 a 12 meses
13 a 24 meses
25 a 36 meses
37 a 48 meses
49 a 60 meses

3.569
2.142
285
165
146
6.307

3.949
2.241
313
180
150
6.833

Direito potencial de PIS e COFINS a recuperar (i)

(583)

(632)

Total líquido

5.724

6.201

Consolidado
Valor presente

Valor futuro

3.948
2.531
701
611
624
1.994
10.410

4.589
2.865
936
803
773
2.300
12.267

Direito potencial de PIS e COFINS a recuperar (i)

(963)

(1.135)

Total líquido

9.447

11.132

1 a 12 meses
13 a 24 meses
25 a 36 meses
37 a 48 meses
49 a 60 meses
Acima de 60 meses

A taxa incremental média ponderada de empréstimos aplicada ao passivo de arrendamento em
31 de dezembro de 2020, foi de 6,5%, ao ano.
(i) Refere-se ao o direito potencial de créditos de PIS/COFINS sobre os pagamentos do arrendamento
calculado com base na alíquota teórica de 9,25%, Esta divulgação visa atender ao Ofício
Circular/CVM/SNC/SEP/ Nº 02/2019 e representa apenas uma estimativa, Portanto, não constitui
efetivamente os créditos que poderão ser tomados pela Companhia e suas controladas no futuro, sendo
que quando tal fato ocorrer, os referidos créditos poderão ser materialmente diferentes devido à
possibilidade da alíquota efetiva ser diferente da teórica ou o pagamento não estar sujeito a tomada de
crédito, por exemplo, por conta de alterações subsequentes na legislação tributária.
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Adiantamentos de clientes
Controladora

Adiantamento de clientes
Venda com faturamento antecipado

Consolidado

2020

2019

2018

2020

2019

2018

2.249
410

3.592
498

4.980
1.399

3.612
1.805

3.620
498

5.027
1.399

2.659

4.090

6.379

5.416

4.118

6.426

Os valores de adiantamentos recebidos de clientes se referem a recursos adiantados às
controladas, por mera liberalidade destes, para o fornecimento de produtos acabados em
períodos futuros, conforme a necessidade específica de cada cliente.
As controladas realizam operação de venda com faturamento antecipado com a emissão de
documentos fiscais contemplando a quantidade total do pedido, As remessas efetivas dos
produtos são feitas em momento futuro, de acordo com a programação estabelecida por cada
cliente.

27

Provisões para contingências
Veja política contábil na nota explicativa 9 (m).
A Administração da Companhia, apoiada na opinião de seus assessores jurídicos e, quando
aplicável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por especialistas, avalia a
expectativa do desfecho dos processos em andamento e determina a necessidade ou não de
constituição de provisão para contingência, A Companhia provisionou o montante de R$ 820
em 31 de dezembro de 2020 (R$ 2.351 em 31 de dezembro de 2019 e R$ 2.483 em 31 de
dezembro de 2018), por entender ser suficiente para cobertura de riscos trabalhistas. A redução
é decorrente do encerramento de processos no período.
Controladora

Processos trabalhistas

2020

2019

2018

820
820

2.351
2.351

2.483
2.483

Consolidado

Processos trabalhistas

2020

2019

2018

820
820

2.351
2.351

2.483
2.483

A Companhia possui outras contingências envolvendo questões tributárias, cuja materialização,
na avaliação dos consultores jurídicos, é possível, mas não provável, em um total de R$ 9.071
em 2020 (R$ 1.431 em 2019 e R$ 657 em 2018), para as quais a administração da Companhia,
suportada pela opinião de seus consultores jurídicos, entende não ser necessária a constituição
de provisão para perdas.
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a.

Patrimônio líquido
Capital social
O capital social, subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2020, é de R$ 144.865,
distribuído em 128.443.072 ações ordinárias (R$ 137.252 em 2019, distribuído em 123.752.332
quotas e R$ 134.216 em 2018, distribuído em 122.886.067 quotas), todas integralizadas em
moeda corrente nacional e subscritas pelos acionistas de forma como segue:
2020
Ações
Acionistas
WFR Participações Ltda.
FGR Participações Ltda.
Brasil Sustentabilidade FIP
Henrique Monteiro Ferro
Edgar Zanotto
Alexandre del Nero Frizzo

b.

Quantidade

Percentual

43.397.193
43.397.234
36.091.639
2.345.370
2.345.370
866.266

33,78%
33,79%
28,10%
1,83%
1,83%
0,67%

128.443.072

100,00%

Reservas de lucros
Reserva legal
A reserva legal é constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício social
ou do saldo remanescente, limitado a 20% do capital social, podendo ser utilizada somente para
aumento de capital ou absorção de prejuízos acumulados.

Reserva de lucros
A reserva de lucros foi constituída para registrar a retenção do saldo remanescente de lucros
acumulados, a fim de atender ao projeto de crescimento dos negócios estabelecido no plano de
investimentos da Companhia.

c.

Dividendos
O estatuto social da Companhia determina a distribuição do dividendo mínimo obrigatório de
25% do lucro líquido ao final do exercício social, ajustado na forma do artigo 202 da Lei das
Sociedades por Ações.

d.

Juros sobre capital próprio
Conforme deliberação da assembleia em 30 de novembro e 30 de dezembro de 2020 foi
aprovado o pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas, e a imputação de tal valor
ao dividendo mínimo previsto no artigo 38 do estatuto social da Companhia,O cálculo dos juros
sobre capital próprio foi efetuado conforme demonstrado abaixo, tendo como base as contas do
patrimônio líquido de 2019:
2020
Capital social
Reservas de lucros
Reserva de subvenção
Ajuste de avaliação patrimonial

137.252
48.102
26.269
1.797
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2020
213.420

Total do patrimônio líquido

4,9832%

Taxa de juros de longo prazo - TJLP
Juros sobre capital próprio
IR Retido

10.874
(1.173)
9.701

Valor líquido

2019
Capital social
Reservas de lucros
Ajuste de avaliação patrimonial
Total do patrimônio líquido

134.216
33.077
1.797
169.090
6,38%

Taxa de juros de longo prazo - TJLP
Juros sobre capital próprio
IR Retido

10.996
(1.168)
9.828

Valor líquido

2018
Capital social
Reserva de lucros
Total do patrimônio líquido

92.454
44.274
136.728
7.03%

Taxa de juros de longo prazo - TJLP
Juros sobre capital próprio
IR Retido

8.777
(930)

Valor líquido

7.847

e.

Reserva de subvenção

f.

Lucro básico por ação

Conforme nota explicativa nº 9, os incentivos fiscais concedidos pelos Estados ou pelo Distrito
Federal passaram a ser considerados subvenções para investimentos, dedutíveis para o cálculo
de imposto de renda e da contribuição social, proveniente das operações de venda de insumos
agropecuários promovidas pela controladora e suas controladas.
O cálculo do lucro básico por ação foi baseado no lucro líquido atribuído aos detentores de
ações e na média ponderada de ações em circulação.
Consolidado
Resultado atribuído aos detentores de ações
Média ponderada de ações em circulação
Resultado do exercício básico e diluido por ação
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2020
85.933
124.354

2019
58.114
123.752

2018
44.152
122.886

0,69

0,47

0,36
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A Companhia não possui ações ordinárias em circulação que possam causar diluição ou dívida
conversível em ações ordinárias. Assim, o lucro básico e diluído por ação são equivalentes.
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Receita operacional líquida
A Companhia utiliza a estrutura conceitual da norma para reconhecimento de receita, que se
baseia no modelo de cinco etapas: (i) identificação de contratos com clientes; (ii) identificação
de obrigações de desempenho em contratos; (iii) determinação do preço da transação; (iv)
alocação do preço da transação à obrigação de desempenho prevista em contratos e (v)
reconhecimento da receita quando a obrigação de desempenho for satisfeita.
A receita é reconhecida quando não há obrigação de desempenho a ser cumprida pela
Companhia, portanto, quando o controle dos produtos é transferido para o cliente, ou seja, para
as vendas Free on Board (FOB), a receita é reconhecida quando o cliente, por conta própria.
veículos, realiza a coleta do produto nas unidades da Companhia; e, para vendas de custo,
seguro e frete (CIF), a receita é reconhecida somente após os produtos serem entregues no local
estabelecido pelo cliente, que tem a capacidade de determinar a maneira como serão usados e
obter substancialmente todos os benefícios do produto.
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela
comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita
é apresentada líquida de impostos, devoluções, reembolsos e descontos.
A Companhia e suas subsidiárias geram receita principalmente com a venda dos seguintes
produtos:
Controladora

Consolidado

2020

2019

2018

2020

2019

2018

Fertilizantes foliares
Micro de Solo
Produtos Industriais e Outros
Inoculantes
Condicionadores de solo e Organominerais
Defensivos Biológicos

255.087
124.733
54.715
40.701
23.472
7.521

221.123
99.580
53.862
35.341
28.358
2.890

224.613
9.778
92.664
32.303
31.925
2.382

254.605
124.497
54.512
40.216
45.297
56.482

222.251
100.089
54.114
35.470
28.502
38.399

234.128
93.161
84.907
32.277
31.900
19.049

Total da receita:

506.229

441.154

393.665

575.609

478.825

495.422

Abaixo apresentamos a conciliação entre as receitas bruta para fins fiscais e as receitas
apresentadas na demonstração de resultado do exercício:
Controladora

Consolidado

2020

2019

2018

2020

2019

2018

Receita bruta
Menos:
Impostos sobre vendas
Devoluções e abatimentos
Ajuste a valor presente - AVP

506.229

441.154

393.665

575.609

478.825

495.422

(22.899)
(10.734)
(4.742)

(21.717)
(10.560)
(7.473)

(18.175)
(7.302)
(8.250)

(24.069)
(15.273)
(5.621)

(24.718)
(13.811)
(8.342)

(23.821)
(9.982)
(9.330)

Total da receita contábil

467.853

401.404

359.938

530.646

431.954

452.289
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As solicitações de devoluções e abatimentos são analisadas individualmente pela Companhia
através de ferramenta específica de gestão de não conformidades – GNC, que possui alçadas
eletrônicas de aprovação. Nesse sistema são imputados os motivos que justificam os pedidos, e
após análise dos setores de produção, qualidade, logística, comercial e financeiro, a decisão é
tomada no sentido de se prosseguir ou não com o processo. A companhia não possui nenhuma
obrigação contratual de receber produtos em devolução. Os indicadores de performance do
volume de devoluções e abatimentos são constantemente monitorados pela diretoria de negócios
e pelo comitê financeiro.
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Despesas por natureza
Controladora

Matéria prima e insumos diretos
Despesas com pessoal
Gastos gerais de fabricação
Fretes sobre vendas
Outras receitas (despesas)
Comissões sobre vendas
Outras despesas com vendas
Serviços prestados por terceiros
Depreciação e amortização
Provisão para perdas de crédito esperadas
Aluguéis

Classificado como
Custo das vendas
Despesas com vendas
Provisão para perdas de crédito esperadas
Despesas administrativas e gerais
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas

31

Consolidado

2020

2019

2018

2020

2019

2018

(249.588)
(62.875)
(22.696)
(17.988)
(7.753)
(13.276)
(8.955)
(10.707)
(7.273)
(2.965)
(4)

(199.516)
(59.374)
(21.451)
(17.698)
(11.605)
(13.291)
(10.815)
(8.567)
(7.144)
(5.281)
(473)

(193.220)
(40.700)
(17.863)
(10.925)
(15.671)
(16.761)
(9.796)
(7.202)
(3.622)
591
(2.449)

(260.169)
(67.750)
(24.878)
(19.500)
(10.059)
(14.590)
(9.541)
(12.540)
(8.078)
(2.955)
(4)

(196.782)
(63.170)
(22.592)
(18.412)
(15.212)
(14.065)
(12.316)
(10.026)
(6.907)
(5.520)
(476)

(230.703)
(48.333)
(22.558)
(16.986)
(20.948)
(19.189)
(10.761)
(8.306)
(3.501)
690
(3.151)

(404.081)

(355.213)

(317.618)

(430.063)

(365.478)

(383.746)

(319.393)
(35.120)
(2.965)
(47.717)
1.114

(275.261)
(32.308)
(5.281)
(42.667)
304

(244.338)
(34.513)
591
(38.298)
(1.060)

(336.752)
(37.019)
(2.955)
(54.566)
1.229

(276.978)
(34.606)
(5.520)
(48.326)
(47)

(297.269)
(37.905)
690
(45.858)
(3.403)

(404.081)

(355.213)

(317.618)

(430.063)

(365.478)

(383.746)

Resultado financeiro e cambial líquido
Ver política contábil na nota explicativa 9 (e).
Controladora
Receitas financeiras
Juros ativos
Descontos obtidos
Rendimentos aplicações financeiras

Despesas financeiras
Juros passivos
Descontos concedidos
IOF
Variação cambial liquida (i)
Outras despesas financeiras

Consolidado

2020

2019

2018

2020

2019

2018

7.588
94
638

9.215
144
776

9.029
103
559

8.663
205
731

10.007
150
831

9.824
213
711

8.320

10.133

9.691

9.600

10.988

10.748

(6.853)
(1.801)
(532)
(36.834)
(347)

(12.090)
(1.330)
(166)
(4.967)
(56)

(9.213)
(1.229)
(21)
(13.831)
(1.047)

(7.950)
(2.588)
(533)
(35.986)
(354)

(12.947)
(1.430)
(169)
(4.939)
(70)

(9.982)
(1.314)
(36)
(14.808)
(1.073)

(46.367)

(18.609)

(25.341)

(47.411)

(19.555)

(27.213)
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Instrumentos financeiros derivativos, líquidos
Ganhos (perdas) com derivativos (ii)

Resultado financeiro líquido
(i)

29.430

2.911

10.123

30.259

2.759

10.352

29.430

2.911

10.123

30.259

2.759

10.352

(8.617)

(5.565)

(5.527)

(7.552)

(5.809)

(6.113)

Os empréstimos contratados na modalidade 4131 geraram em 2020, variação cambial passiva no valor de R$ 32.561
no consolidado e R$ 31.625 na controladora. Em 2019 o total foi de R$ 5.458 no consolidado e R$ 5.539 na
controladora. Em 2018 o total foi de R$ 13.007 no consolidado e R$ 12.733 na controladora. Vide note 32.

(ii) O valor de ganho ou perda com derivativos refere-se ao resultado dos swaps contratados como hedge das operações
4131. Vide nota 32.
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Classificação contábil e valores justos

a.

-

-

Passivos financeiros não-mensurados ao
valor justo
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores e outras contas a pagar

-

241.413

-

41

26.259
215.154

-

Custo
amortizado

-

8.975

Valor justo
por meio de
resultado

85

285.311

236.507
48.803

-

-

-

-

Outros
passivos
financeiros

Valor contábil

Passivos financeiros mensurados ao valor
justo
Instrumentos financeiros derivativos

Ativos financeiros não-mensurados ao
valor justo
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes

Ativos financeiros mensurados ao valor
justo
Instrumentos financeiros derivativos

31 de dezembro de 2020

Controladora

285.311

236.507
48.803

41

241.413

26.259
215.154

8.975

Total

-

-

-

-

-

-

Nível 1

286.955

238.151
48.803

41

241.413

26.259
215.154

8.975

Nível 2

-

-

-

-

-

-

Nível 3

Valor justo

286.955

238.151
48.803

41

241.413

26.259
215.154

8.975

Total

A tabela a seguir apresenta os valores contábeis e os valores justos dos ativos e passivos financeiros, incluindo os seus níveis na hierarquia do
valor justo, Não inclui informações sobre o valor justo dos ativos e passivos financeiros não mensurados ao valor justo, se o valor contábil é
uma aproximação razoável do valor justo.

Instrumentos financeiros
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Passivos financeiros não-mensurados ao
valor justo
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores e outras contas a pagar

Passivos financeiros mensurados ao valor
justo
Instrumentos financeiros derivativos

Ativos financeiros não-mensurados ao
valor justo
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes

Ativos financeiros mensurados ao valor
justo
Instrumentos financeiros derivativos

31 de dezembro de 2019

Controladora

-

-

-

224.509

-

1.660

36.163
188.346

-

Custo
amortizado

-

3.165

Valor justo
por meio de
resultado

86

193.247

159.517
33.730

-

-

-

-

Outros
passivos
financeiros

Valor contábil

193.247

159.517
33.730

1.660

224.509

36.163
188.346

3.165

Total

-

-

-

-

-

-

Nível 1

193.255

159.525
33.730

1.660

224.509

36.163
188.346

3.165

Nível 2

-

-

-

-

-

-

Nível 3

Valor justo

193.255

159.525
33.730

1.660

224.509

36.163
188.346

3.165

Total
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Passivos financeiros não-mensurados ao
valor justo
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores e outras contas a pagar

Passivos financeiros mensurados ao valor
justo
Instrumentos financeiros derivativos

Ativos financeiros não-mensurados ao
valor justo
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes

Ativos financeiros mensurados ao valor
justo
Instrumentos financeiros derivativos

31 de dezembro de 2018

Controladora

-

-

-

209.129

-

1.868

17.286
191.843

-

Custo
amortizado

-

2.792

Valor justo
por meio de
resultado

87

191.108

142.626
48.482

-

-

-

-

Outros
passivos
financeiros

Valor contábil

191.108

142.626
48.482

1.868

209.129

17.286
191.843

2.792

Total

-

-

-

-

-

-

Nível 1

190.190

141.708
48.482

1.868

209.129

17.286
191.843

2.792

Nível 2

-

-

-

-

-

-

Nível 3

Valor justo

190.190

141.708
48.482

1.868

209.129

17.286
191.843

2.792

Total
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-

-

Passivos financeiros não-mensurados ao
valor justo
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores e outras contas a pagar

-

307.534

-

41

46.411
261.124

-

Custo
amortizado

-

8.975

Valor justo
por meio de
resultado

88

289.325

243.211
46.114

-

-

-

-

Outros
passivos
financeiros

Valor contábil

Passivos financeiros mensurados ao valor
justo
Instrumentos financeiros derivativos

Ativos financeiros não-mensurados ao
valor justo
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes

Ativos financeiros mensurados ao valor
justo
Instrumentos financeiros derivativos

31 de dezembro de 2020

Consolidado

289.325

243.211
46.114

41

307.534

46.411
261.124

8.975

Total

-

-

-

-

-

-

Nível 1

290.791

244.677
46.114

41

307.534

46.411
261.124

8.975

Nível 2

-

-

-

-

-

-

Nível 3

Valor justo

290.791

244.677
46.114

41

307.534

46.411
261.124

8.975

Total
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Passivos financeiros não-mensurados ao
valor justo
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores e outras contas a pagar

Passivos financeiros mensurados ao valor
justo
Instrumentos financeiros derivativos

Ativos financeiros não-mensurados ao
valor justo
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes

Ativos financeiros mensurados ao valor
justo
Instrumentos financeiros derivativos

31 de dezembro de 2019

Consolidado

-

-

-

255.754

-

1.724

37.234
218.520

-

Custo
amortizado

-

3.165

Valor justo
por meio de
resultado

89

202.313

170.840
31.473

-

-

-

-

Outros
passivos
financeiros

Valor contábil

202.313

170.840
31.473

1.724

255.754

37.234
218.520

3.165

Total

-

-

-

-

-

-

Nível 1

202.373

170.900
31.473

1.724

255.754

37.234
218.520

3.165

Nível 2

-

-

-

-

-

-

Nível 3

Valor justo

202.373

170.900
31.473

1.724

255.754

37.234
218.520

3.165

Total
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Passivos financeiros não-mensurados ao
valor justo
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores e outras contas a pagar

Passivos financeiros mensurados ao valor
justo
Instrumentos financeiros derivativos

Ativos financeiros não-mensurados ao
valor justo
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes

Ativos financeiros mensurados ao valor
justo
Instrumentos financeiros derivativos

31 de dezembro de 2018

Consolidado

-

-

-

223.957

-

3.056

18.415
205.542

-

Custo
amortizado

-

2.845

Valor justo
por meio de
resultado

90

198.887

150.954
47.933

-

-

-

-

Outros
passivos
financeiros

Valor contábil

198.887

150.954
47.933

3.056

223.957

18.415
205.542

2.845

Total

-

-

-

-

-

-

Nível 1

198.702

150.769
47.933

3.056

223.957

18.415
205.542

2.845

Nível 2

Valor justo

-

-

-

-

-

-

Nível 3

198.702

150.769
47.933

3.056

223.957

18.415
205.542

2.845

Total
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b.

Mensuração do valor justo
O valor justo de contas a receber de clientes e outros recebíveis, é estimado como valor presente
de fluxos de caixas futuros, descontado pela taxa de mercado dos juros apurados nas datas bases
de apresentação que se equiparam aos valores contábeis.
Os demais valores contábeis referentes aos instrumentos financeiros constantes no balanço
patrimonial, quando comparados com os valores que poderiam ser obtidos na sua negociação
em um mercado ativo ou, na ausência destes, com o valor presente líquido ajustado com base na
taxa vigente de juros no mercado, se aproximam, substancialmente, de seus correspondentes
valores de mercado.
Não ocorreram transferências entre níveis a serem consideradas em 31 de dezembro de 2020,
2019 e 2018.
(i) Técnicas de avaliação e inputs significativos não observáveis
Tipo

Técnica de avaliação

Inputs significativos não observáveis

Fluxos de caixa descontados: O modelo de
avaliação considera o valor presente do
Outros passivos financeiros (*)
pagamento esperado, descontado utilizando
uma taxa de desconto ajustada ao risco.

Não aplicável.

(*) Outros passivos financeiros incluem empréstimos e financiamentos.

c.

Gerenciamento de risco financeiro
A Companhia e suas controladas possui exposição aos seguintes riscos resultantes de
instrumentos financeiros:
–
–
–

(i)

Risco de crédito;
Risco de liquidez; e
Risco de mercado.

Estrutura do gerenciamento de risco
A Administração é responsável pelo acompanhamento das políticas de gerenciamento de risco
da Companhia e suas controladas, e os gestores de cada área se reportam regularmente sobre as
suas atividades.
As políticas de gerenciamento de risco da Companhia e de suas controladas são estabelecidas
para identificar e analisar os riscos enfrentados pela Companhia e suas controladas, para definir
limites e controles de riscos apropriados, e para monitorar riscos e aderência aos limites, As
políticas e sistemas de gerenciamento de riscos são revisados frequentemente para refletir
mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Companhia e de suas controladas, A
Companhia e suas controladas, através de suas normas e procedimentos de treinamento e
gerenciamento, objetiva desenvolver um ambiente de controle disciplinado e construtivo, no
qual todos os empregados entendem os seus papéis e obrigações.
A Companhia e as suas controladas possuem como prática gerir os riscos existentes de forma
conservadora, possuindo essa prática como principais objetivos preservar o valor e a liquidez
dos ativos financeiros e garantir recursos financeiros para o bom andamento dos negócios.
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(ii)

Risco de crédito
Risco de crédito é o risco de a Companhia e suas controladas incorrer em perdas decorrentes de
um cliente ou de uma contraparte em um instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em
cumprir com suas obrigações contratuais.

Contas a receber e outros recebíveis
A gestão de risco de crédito da Companhia é determinada pela política de crédito e pela política
financeira e seus respectivos comitês.
A política de crédito determina quais os documentos e procedimentos o Comitê de Crédito deve
seguir para determinar se o cliente que está sendo analisado tem, ou não, capacidade financeira
de cumprir com as obrigações que querem contratar. Essa análise preliminar já evita futuros
riscos com relação aos nossos recebíveis.
A política financeira determina as regras que o Comitê Financeiro seguirá com relação a gestão
financeira da Companhia. Essa gestão tem por objetivo, além de outros, analisar e encontrar
eventuais descasamentos que podem causar riscos à saúde financeira da Companhia.

Caixa e equivalentes de caixa
A Companhia e suas controladas têm como princípio trabalhar com um número reduzido de
instituições financeiras e busca negócios com aquelas que apresentam maior solidez, Além
disso, outra política que busca mitigar o risco de crédito é manter saldos de aplicações
financeiras proporcionalmente ao saldo de financiamentos junto a cada uma das instituições, O
caixa e equivalentes de caixa são mantidos com bancos e instituições financeiras, as quais são
consideradas de primeira linha.
Garantias
A Companhia e as suas controladas mantêm a totalidade de sua carteira de clientes (duplicatas)
em garantia às operações de Capital de Giro, a uma razão entre 40% e 70% do saldo devedor,
Também apresenta bens e equipamentos em garantia aos financiamentos para sua aquisição
(FINAME/BNDES).

Exposição a risco de crédito
O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito, A exposição
máxima do risco do crédito na data das demonstrações financeiras foi:
Controladora

Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes

Consolidado

Nota

2020

2019

2018

2020

2019

2018

10
11

26.259
215.154

36.163
188.346

17.286
191.843

46.411
261.124

37.234
218.520

18.415
205.542

241.413

224.509

209.129

307.534

255.754

223.957
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Perdas por redução no valor recuperável
As despesas (receita) com constituição (reversão) da provisão para perdas de crédito esperadas
foram registradas na rubrica “Provisão para perdas de crédito esperadas”, na demonstração do
resultado do exercício, A análise das contas a receber de clientes, por vencimento, é assim
apresentada:

A Vencer
Vencidas:
Até 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 180 dias
Mais de 180 dias

2020

2019

2018

249.799

207.630

193.975

385
606
335
3.126
23.004

616
903
1.344
2.542
20.111

2.419
996
75
4.202
13.025

27.457

25.516

20.717

277.256

233.146

214.692

2020

2019

2018

0,87%

0,84%

0,70%

6,64%
9,36%
47,44%

12,30%
26,67%
21,41%
36,61%

4,92%
25,51%

Abaixo o percentual de perdas esperadas por idade de vencimento:

A Vencer
Vencidas:
Até 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 180 dias
Mais de 180 dias

A composição do valor de perdas esperadas por idade de vencimento é apresentada a seguir:

A Vencer
Vencidas:
Até 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 180 dias
Mais de 180 dias

2020

2019

2018

2.167

1.773

1.388

22
293
10.911
13.393

111
359
544
7.652
10.439

207
3.323
4.918

A Companhia possui estrutura de cobrança interna, tanto administrativa quanto judicial para os
clientes inadimplentes. A provisão para devedores duvidosos foi calculada de acordo com a
expectativa de perda, considerando-se os títulos enviados para cobrança judicial e que não
possuem garantias cedidas à Companhia.
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Movimentação da provisão para perdas de crédito esperadas
Controladora
4.469

Saldo em 31 de dezembro de 2017

1.903
(1.684)
180

Provisões do exercício
Reversão do exercício
Adição por evento societário
Saldo em 31 de dezembro de 2018

4.866

Provisões do exercício
Reversão do exercício

5.333
(52)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

10.148

Provisões do exercício
Reversão do exercício

5.801
(2.836)

Saldo em 31 de dezembro de 2020

13.114

Consolidado
4.798

Saldo em 31 de dezembro de 2017
Provisões do exercício
Reversão do exercício

1.954
(1.834)

Saldo em 31 de dezembro de 2018

4.918

Provisões do exercício
Reversão do exercício

5.572
(52)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

10.439

Provisões do exercício
Reversão do exercício

5.895
(2.941)

Saldo em 31 de dezembro de 2020

13.393

Baseado no monitoramento do risco de crédito de clientes, a Companhia e suas controladas
acreditam que, conforme indicado acima, a provisão para perdas de crédito esperadas foi
constituída em montante considerado suficiente pela Administração em face de eventuais
perdas.

(iii)

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco em que a Companhia e suas controladas irão encontrar dificuldades
em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com
pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro, A abordagem da Companhia e de suas
controladas na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha
liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de
estresse, sem causar perdas a terceiros ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia.

94
270

Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018

A Companhia e suas controladas utilizam de sistemas de informação e ferramentas de gestão
que propiciam a condição de monitoramento de exigências de fluxo de caixa e da otimização de
seu retorno de caixa em investimentos, A Companhia e suas controladas têm como política
operar com alta liquidez para garantir o cumprimento de obrigações operacionais e financeiras
pelo menos por um ciclo operacional; isto inclui o impacto potencial de circunstâncias extremas
que não podem ser razoavelmente previstas, como desastres naturais e movimentos cíclicos do
mercado de commodities.
Não é esperado que fluxos de caixa, incluídos nas análises de maturidade da Companhia e de
suas controladas, possam ocorrer significantemente mais cedo ou em montantes
significantemente diferentes.

Exposição ao risco de liquidez
Os valores contábeis dos passivos financeiros com risco de liquidez estão representados abaixo:
2020

Controladora

Passivos
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Passivo de arrendamento
Outras contas a pagar
Total passivo

Valor
Contábil

Fluxo
contratual

Até 1 ano

1-3 anos

Mais de 3
anos

31.890
236.507
6.307
16.913
291.618

31.890
275.329
6.833
16.913
330.965

31.890
206.738
3.949
11.657
254.234

26.925
2.554
5.257
34.736

41.666
330
41.996

2019

Controladora

Passivos
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Passivo de arrendamento
Outras contas a pagar
Total passivo

Valor
Contábil

Fluxo
contratual

Até 1 ano

1-3 anos

Mais de 3
anos

20.985
159.517
7.733
12.745
200.980

20.985
178.917
7.733
12.745
220.380

20.985
122.839
2.860
12.745
159.429

18.268
4.873
23.141

37.810
37.810

2018

Controladora

Passivos
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Outras contas a pagar
Total passivo

Valor
Contábil

Fluxo
contratual

Até 1 ano

1-3 anos

Mais de 3
anos

33.002
142.626
15.480
191.108

33.002
161.261
15.480
209.743

33.002
106.190
15.480
154.672

53.248
53.248

1.822
1.822
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2020

Consolidado

Passivos
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Passivo de arrendamento
Outras contas a pagar
Total passivo

Valor
Contábil

Fluxo
contratual

Até 1 ano

1-3 anos

Mais de 3
anos

28.285
243.211
10.410
17.829
299.735

28.285
281.991
12.267
17.829
340.372

28.285
213.400
4.589
12.572
258.846

26.925
3.801
5.257
35.983

41.666
3.877
45.542

2019

Consolidado

Passivos
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Passivo de arrendamento
Outras contas a pagar
Total passivo

Valor
Contábil

Fluxo
contratual

Até 1 ano

1-3 anos

Mais de 3
anos

17.794
170.840
8.582
13.679
210.896

17.794
190.572
8.582
13.679
230.627

17.794
134.494
3.112
13.679
169.080

18.268
5.190
23.458

37.810
280
38.090

2018

Consolidado

Passivos
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Outras contas a pagar
Total passivo

(iv)

Valor
Contábil

Fluxo
contratual

Até 1 ano

1-3 anos

Mais de 3
anos

31.610
150.954
16.324
198.888

31.610
171.179
16.324
219.112

31.610
112.721
16.324
160.654

56.523
56.523

1.934
1.934

Risco de mercado
Decorre da possibilidade de oscilação dos preços de mercado relativos às commodities, tanto
para o mercado interno quanto para o externo, acrescidos da variação das taxas de câmbio, das
taxas de juros, dos preços das matérias-primas utilizadas no processo produtivo e dos demais
insumos utilizados no processo.
A Administração acompanha o mercado e as suas oscilações de forma permanente, em que há
consideráveis reflexos nos preços em razão da produção mundial de commodities, Visando a
minimizar este risco, a Companhia e as suas controladas procuram se antecipar aos movimentos
de mercado, utilizando como principal mecanismo as proteções de preços de commodities.

Risco cambial
Decorre da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio das moedas estrangeiras utilizadas
pela Companhia e por suas controladas preponderantemente decorrente de suas importações e
da contratação de instrumentos financeiros.
A Administração gerencia, analisa e acompanha as suas exposições para a tomada de decisão da
contração de instrumentos de proteção das respectivas exposições em moeda estrangeira, Os
instrumentos de proteção utilizados para gerenciar as exposições são estabelecidos pela
Administração, de forma que esses instrumentos não sejam de caráter especulativo ou possam
eventualmente gerar qualquer risco adicional.
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Para a proteção dos riscos de variações cambiais são utilizadas operações de derivativos,
substancialmente “swap” cambial e NDF (“non deliverable forward”). Os NDFs geralmente são
utilizados para gerenciar a exposição cambial de balanço, ou seja, o descasamento entre ativos e
passivos operacionais (contas a receber e contas a pagar) denominados em dólar. Já os “swaps”
são usualmente contratados dentro de uma operação conhecida no mercado como "4131
swapada". Nessas operações a Companhia contrata uma dívida em moeda estrangeira (dólar ou
euro) junto à uma instituição financeira e ao mesmo tempo contrata um swap para troca dessa
obrigação em moeda estrangeira (ponta ativa para a Companhia) para encargos com base na
variação dos Certificados de Depósitos Interbancários – CDI, acrescido de um spread (ponta
passiva para a Companhia). Essas operações são tomadas junto a mesma contraparte e tem
casamento de valores e datas de vencimento. Os “swaps” são classificados como derivativos de
valor justo e seu resultado contabilizado como ganhos (perdas) com derivativos e as dívidas em
moeda estrangeira são classificadas como empréstimos e financiamentos e o resultado da
variação cambial e do juros classificado como despesa financeira.
Os saldos de ativos e passivos expostos à moeda estrangeira em 31 de dezembro de 2020, 2019
e 2018 compreendem operações em dólares norte-americanos e Euro, e estão assim
apresentados:
Em dólares
2020

2019

2018

2.595

4.115

4.509

Passivo

(13.250)

(17.741)

(19.122)

Exposição bruta do balanço patrimonial

(10.655)

(13.626)

(14.613)

10.783

13.337

13.836

128

(290)

(777)

Ativo

Notional de derivativos cambiais
Exposição líquida

Em euros
2020

2019

2018

Passivo

(845)

(7.512)

(2.688)

Exposição bruta do balanço patrimonial

(845)

(7.512)

(2.688)

Notional de derivativos cambiais

834

7.473

2.085

Exposição líquida

(11)

(39)

(603)

Análise de sensibilidade de câmbio
A Companhia adota três cenários para a análise de sensibilidade, sendo um provável,
apresentado, abaixo, e quatro que possam apresentar efeitos de deterioração no valor justo dos
instrumentos financeiros da Companhia.
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O cenário Provável foi definido internamente pela Companhia e representa a expectativa com
relação à variação deste indicador para os próximos 12 meses, Os cenários Possível e Remoto
foram preparados com o agravo do risco em -25%, -50%, 25% e 50%, respectivamente.
A metodologia utilizada foi o recálculo do valor presente das transações em dólares norte americanos e euros, com estresse de cada cenário sobre a taxa de mercado do dia 31 de
dezembro de 2020, subtraído do valor já reconhecido e apurando-se o valor do resultado no qual
a Companhia seria afetado de acordo com cada cenário, A análise considera que todas as outras
variáveis, especialmente as taxas de juros, são mantidas constantes.
Cenários

Risco de câmbio
Cenários e níveis de preço
Ativo
Passivo
Notional de derivativos cambiais
Exposição líquida

Provável

Possível

Remoto

5%
5.4565
BRL/USD

25%
6,4959
BRL/USD

50%
7,7951
BRL/USD

674
(3.442)
2.802
33

3.371
(17.214)
14.010
167

6.742
(34.428)
28.020
334

Cenários

Risco de câmbio
Cenários e níveis de preço
Passivo
Notional de derivativos cambiais
Exposição líquida

Provável

Possível

Remoto

5%
6,7132
BRL/EUR

25%
7,9912
BRL/EUR

50%
9,5903
BRL/EUR

(270)
267
(3)

(1.350)
1.333
(17)

(2.700)
2.666
(34)

Risco de taxa de juros
Decorre da possibilidade da Companhia e de suas controladas incorrerem em ganhos ou perdas
decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros.
Visando à mitigação desse risco, a Companhia e as suas controladas buscam diversificar a
captação de recursos em longo prazo, com taxas prefixadas ou pós-fixadas lastreados em CDI,
de forma que quaisquer resultados, oriundos da volatilidade desses indexadores, não incorram
em nenhum impacto significativo.
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Exposição ao risco de taxa de juros
Na data das demonstrações financeiras, o perfil dos instrumentos financeiros remunerados por
juros da Companhia e de suas controladas eram:
Controladora

Consolidado

Nota

2020

2019

2018

2020

2019

2018

21

-

(103)

(103)

-

(103)

(103)

-

(103)

(103)

-

(103)

(103)

25.883
(6.307)
(236.507)

32.756
(7.733)
(159.414)

16.139
(142.523)

44.811
(10.410)
(243.211)

33.335
(8.582)
(170.737)

16.510
(150.851)

Exposição de taxa variável

(216.931)

(134.391)

(126.384)

(208.809)

(145.984)

(134.341)

Exposição total a taxa de juros

(216.931)

(134.495)

(126.488)

(208.809)

(146.088)

(134.445)

Instrumentos de taxa fixa
Empréstimos e financiamentos
Exposição de taxa fixa
Instrumentos de taxa variável
Caixa e equivalentes de caixa
Passivo de arrendamento
Empréstimos e financiamentos

10
21

99
275

276
(242.814)

Total dos passivos financeiros

Impacto no resultado e no patrimônio líquido

(994)
(206.897)
(28.617)
(6.307)

25.883

Total dos ativos financeiros

Passivos financeiros - Finame
Passivos financeiros - Capital de Giro
Passivos financeiros - Capital de Giro
Passivo de arrendamento

25.883

Ativos financeiros - Aplicações

Exposição
31/12/2020

Aumento TJLP
Aumento CDI
Aumento IPCA
Aumento IPCA

Aumento CDI

Risco

4,55
1,90
4,52
4,52

1,90

%

Provável

(1.266)

100

(6.943)

(57)
(4.914)
(1.616)
(356)

615

615

Valor

(5.062)

5,69
2,38
5,65
5,65

2,38

%

(5.554)

(45)
(3.931)
(1.293)
(285)

492

492

Valor

Aumento do índice em 25%

6,83
2,85
6,78
6,78

2,85

%

(2.531)

(8.331)

(68)
(5.897)
(1.939)
(427)

738

738

Valor

Aumento do índice em
50%

Cenários

Controladora

3,41
1,43
3,39
3,39

1,43

%

1.265

(4.166)

(34)
(2.948)
(970)
(214)

369

369

Valor

Redução do índice em
25%

2,28
0,95
2,26
2,26

0,95

%

2.531

(2.777)

(23)
(1.966)
(646)
(142)

246

246

Valor

Redução do índice em
50%

Com base no saldo do endividamento, no cronograma de desembolsos e nas taxas de juros dos financiamentos e dos ativos, a Companhia efetuou uma
análise de sensibilidade de quanto teria aumentado (reduzido) o patrimônio líquido e o resultado do exercício de acordo com os montantes mostrados a
seguir, O Cenário 1 corresponde ao cenário considerado mais provável nas taxas de juros, na data das demonstrações financeiras, O Cenário 2
corresponde a uma alteração de 25% nas taxas e o Cenário 3 corresponde a uma alteração de 50% nas taxas, Separamos os efeitos em apreciação e
depreciação nas taxas conforme as tabelas a seguir:

Análise de sensibilidade de fluxo de caixa para instrumentos de taxa variável
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Impacto no resultado e no patrimônio líquido

(142.523)

Total dos passivos financeiros

Total dos ativos financeiros
(3.453)
(139.071)

16.139

Passivos financeiros - Finame
Passivos financeiros - Capital de Giro

16.139

Exposição
31/12/2018

Ativos financeiros - Aplicações

Impacto no resultado e no patrimônio líquido

(167.147)

Total dos passivos financeiros

Total dos ativos financeiros
(1.690)
(7.733)
(157.723)

32.756

Passivos financeiros - Finame
Passivo de arrendamento
Passivos financeiros - Capital de Giro

32.756

Ativos financeiros - Aplicações

Exposição
31/12/2019

Aumento TJLP
Aumento CDI

Aumento CDI

Risco

Aumento TJLP
Aumento IPCA
Aumento CDI

Aumento CDI

Risco

6.98
6.40

6.40

%

Provável

4.77
4,31
4.40

4.40

Provável

101

(2.027)

(8.109)

(301)
(11.126)

1.291

1.291

Valor

(11.427)

8,73
8,00

8,00

%

(9.142)

(241)
(8.901)

1.033

1.033

Valor

Aumento do índice em 25%

(1.478)

(5.913)

(101)
(417)
(8.675)

1.802

1.802

(9.192)

5.96
5,39
5.50

5.50

(7.354)

(81)
(333)
(6.940)

1.441

1.441

Aumento do índice em 25%

(2.956)

(11.031)

(121)
(500)
(10.410)

2.162

2.162

10,47
9,60

9,60

%

(4.054)

(13.712)

(361)
(13.351)

1.549

1.549

Valor

Aumento do índice em
50%

Cenários

Controladora

7.16
6,47
6.60

6.60

Aumento do índice em
50%

Cenários

Controladora

1.478

(5.515)

(60)
(250)
(5.205)

1.081

1.081

5.24
4.80

4.80

%

2.027

(6.856)

(181)
(6.675)

775

775

Valor

Redução do índice em
25%

3.58
3,23
3.30

3.30

Redução do índice em
25%

2.956

(3.677)

(40)
(167)
(3.470)

721

721

3,49
3,20

3,20

%

4.054

(4.570)

(120)
(4.450)

516

516

Valor

Redução do índice em
50%

2.39
2,16
2.20

2.20

Redução do índice em
50%
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(179.319)

Total dos passivos financeiros

Impacto no resultado e no patrimônio líquido

(1.690)
(8.582)
(169.046)

33.335

Total dos ativos financeiros

Passivos financeiros – Finame
Passivo de arrendamento
Passivos financeiros - Capital de Giro

33.335

Exposição
31/12/2019

Ativos financeiros – Aplicações

Impacto no resultado e no patrimônio líquido

(253.621)

Total dos passivos financeiros

Total dos ativos financeiros
(994)
(213.601)
(28.617)
(10.410)

44.811

Passivos financeiros - Finame
Passivos financeiros - Capital de Giro
Passivos financeiros - Capital de Giro
Passivo de arrendamento

44.811

Ativos financeiros - Aplicações

Exposição
31/12/2020

Aumento TJLP
Aumento IPCA
Aumento CDI

Aumento CDI

Risco

Aumento TJLP
Aumento CDI
Aumento IPCA
Aumento IPCA

Aumento CDI

Risco

4.77
4,31
4.40

4.40

851

851

Valor

102

(1.605)

(6.421)

(101)
(462)
(9.298)

1.833

1.833

(9.861)

5.96
5,39
5.50

5.50

(7.889)

(81)
(370)
(7.438)

1.467

1.467

Aumento do índice em 25%

(1.255)

(5.015)

(57)
(5.073)
(1.616)
(588)

1.064

1.064

Valor

(7.334)

5,69
2,38
5,65
5,65

2,38

%

Aumento do índice em 25%

(5.866)

(45)
(4.058)
(1.293)
(470)

Provável

4,55
1,90
4,52
4,52

1,90

%

Provável

(2.508)

(8.800)

(68)
(6.088)
(1.939)
(705)

1.277

1.277

Valor

7.16
6,47
6.60

6.60

(3.211)

(11.833)

(121)
(555)
(11.157)

2.200

2.200

Aumento do índice em
50%

Cenários

Consolidado

6,83
2,85
6,78
6,78

2,85

%

Aumento do índice em
50%

Cenários

Consolidado

1.253

(4.401)

(34)
(3.044)
(970)
(353)

639

639

Valor

3.58
3,23
3.30

3.30

1.605

(5.916)

(60)
(277)
(5.579)

1.100

1.100

Redução do índice em
25%

3,41
1,43
3,39
3,39

1,43

%

Redução do índice em
25%

2.508

(2.933)

(23)
(2.029)
(646)
(235)

426

426

Valor

2.39
2,16
2.20

2.20

3.211

(3.944)

(40)
(185)
(3.719)

733

733

Redução do índice em
50%

2,28
0,95
2,26
2,26

0,95

%

Redução do índice em
50%
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Aumento TJLP
Aumento CDI

Aumento CDI

Risco

6.98
6.40

6.40

%

Provável

(2.154)

(8.618)

(301)
(11.792)

1.321

1.321

Valor

(12.093)

8.73
8.00

8.00

%

(9.674)

(240)
(9.433)

1.057

1.057

Valor

Aumento do índice em 25%

10.47
9.60

9.60

%

(4.309)

(14.512)

(361)
(14.150)

1.585

1.585

Valor

Aumento do índice em
50%

5.24
4.80

4.80

%

2.154

(7.256)

(181)
(7.075)

792

792

Valor

Redução do índice em
25%

3.49
3.20

3.20

%

103

4.309

(4.837)

(120)
(4.717)

528

528

Valor

Redução do índice em
50%

Fonte: As informações do CDI foram extraídas da base da Cetip, TJLP retiradasda Receita Federal e IPCA obtidas junto ao IBGE. Todos os índices com a data base do último dia útil de cada exercício.

Impacto no resultado e no patrimônio líquido

(150.851)

Total dos passivos financeiros

Total dos ativos financeiros
(3.453)
(147.398)

16.510

Passivos financeiros - Finame
Passivos financeiros - Capital de Giro

16.510

Ativos financeiros - Aplicações

Exposição
31/12/2018

Cenários

Consolidado
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Contrato de pagamentos líquidos ou similares
O Grupo contrata operações de derivativos com base em contratos padrão da Associação
Internacional de Swaps e Derivativos (AISD) que prevêem pagamentos líquidos. Em geral, com
base nesses contratos, os direitos e obrigações de cada contraparte em um mesmo dia em relação
a todas as transações em aberto e na mesma moeda, são agregados em um único montante
líquido que é pago por uma parte para a outra. Em certas circunstâncias, por exemplo, quando
um evento de crédito tal como inadimplência ocorre, todas as transações em aberto sob esse
contrato são encerradas, o valor da liquidação é apurado e um único montante líquido é pago
para liquidação de todas as transações.
Tais contratos da AISD não atendem aos critérios para compensação de saldos no balanço
patrimonial. Isso porque atualmente o Grupo não possui nenhum direito legal atualmente
executável para compensar os montantes reconhecidos, porque o direito de compensação só
pode ser exercido na ocorrência futura de determinados eventos, tais como a inadimplência de
empréstimos bancários ou outros eventos de crédito. A tabela abaixo indica os valores contábeis
dos instrumentos financeiros reconhecidos que estão sujeitos aos contratos mencionados acima.
–

Instrumentos derivativos cambiais: A exposição cambial da Companhia refere-se às
operações da controladora e das controladas. Os valores abaixo compõem o saldo de
Notional apresentado acima:
Em dólares
2019

Modalidade

Contraparte

2020

SWAP Cambial
SWAP Cambial
SWAP Cambial
SWAP Cambial
SWAP Cambial

Banco do Brasil S.A.
Banco Citibank S.A.
Banco Itaú Unibanco S.A.
Banco Bradesco S.A.
Banco Votorantim S.A.

4.314
6.126
343

1.340
4.833
2.395
4.428
340

1.240
3.000
7.112
475
2.010

10.783

13.337

13.836

2020

Em euros
2019

2018

834
-

1.668
5.805

2.085

834

7.473

2.085

Modalidade

Contraparte

SWAP Cambial
SWAP Cambial

Banco do Brasil S.A.
Banco Itaú Unibanco S.A.

2018

Os instrumentos financeiros derivativos são mantidos para negociação e são classificados na
rubrica “Instrumentos financeiros derivativos”. no ativo e passivo circulante.
Operações em aberto
Controladora
Ativo circulante
NDF
Swap cambial

Passivo circulante
NDF
Swap cambial
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2020

2019

2018

803
8.172

3.165

2.792

8.975

3.165

2.792

41
-

1.660

1.868

41

1.660

1.868
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Consolidado
Ativo circulante
NDF
Swap cambial

Passivo circulante
NDF
Swap cambial

(v)

2020

2019

2018

803
8.172

3.165

2.845

8.975

3.165

2.845

41
-

1.724

3.056

41

1.724

3.056

Gerenciamento de capital
A gestão de capital da Companhia e de suas controladas é feita para equilibrar as fontes de
recursos próprias e terceiras. balanceando o retorno para os acionistas e o risco para acionistas e
credores. Também há foco no incremento do valor do negócio a longo prazo tanto para os
acionistas. como para empregados e clientes. com objetivo de manter a sustentabilidade dos
resultados através de crescimento constante.
A Companhia busca gerir seus recursos a fim de assegurar adequada remuneração de seu capital
e equilíbrio financeiro. Para tal é realizado o planejamento e análise dos investimentos.
despesas. receitas. resultados. dívidas. entre outras variáveis.
A dívida da Companhia e de suas controladas para a relação ajustada do capital ao final do
exercício é apresentada a seguir:
2020

2018

2020

Consolidado
2019

2018

Gestão de capital
Total do passivo
(-) Caixa e equivalentes de caixa

315.462
(26.259)

229.949
(36.163)

229.229
(17.286)

329.677
(46.411)

241.688
(37.234)

239.553
(18.415)

(=) Divida líquida ajustada

289.203

193.786

211.943

283.267

204.454

221.138

Total do patrimônio líquido (b)

286.220

213.420

169.090

291.077

218.004

170.372

1,01

0,91

1,25

0,97

0,94

1,30

Relação dívida líquida ajustada sobre
capital ajustado (a/b)

33

Controladora
2019

Informações por segmento
A Companhia e suas controladas operaram os seguintes segmentos reportáveis durante este ano
(i) Fertilizantes Foliares e Produtos Industriais; (ii) Micros de solo; (iii) Produtos Biológicos e
(iv) Condicionadores de Solo e Organominerais. Os segmentos estão alinhados com os produtos
e refletem a estrutura utilizada pela Administração para avaliar o desempenho da Companhia.
A administração determinou que o Conselho de Administração é o CODM. O CODM recebe e
revisa informações sobre os resultados operacionais e financeiros dos negócios e toma decisões
estratégicas sobre a adoção de estratégias de tecnologia e marketing para diferentes produtos e
serviços de forma centralizada.
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Nenhum cliente individualmente ou de forma agregada foi responsável por mais que 10% das
receitas líquidas da Companhia.
Os ativos e passivos, as despesas gerais e administrativas, as outras receitas (de spesas),
líquidas, o resultado financeiro e o imposto de renda e a contribuição social são analisados
de forma conjunta e, por isso, não estão sendo apresentados por segmentos de negócio.
Os resultados por segmento são demonstrados a seguir:
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020

Receita líquida
Custo dos produtos vendidos
Resultado segmentado
Despesas com vendas
Provisão para perdas de crédito esperadas
Despesas administrativas e gerais
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
Financeiras líquidas
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido

Fertilizantes
foliares e
Produtos
Industriais

Micros de
solo

Produtos
Biológicos

Condicionadores
de Solo e
Organominerais

Total

284.488
(180.498)
103.990
-

115.871
(107.469)
8.401
-

87.627
(17.546)
70.080
-

42.661
(31.238)
11.423
-

530.646
(336.752)
193.894
(.)

()
1.229
(7.552)
(.)
8.

Fertilizantes
foliares e
Produtos
Industriais

Micros de
solo

Produtos
Biológicos

Condicionadores
de Solo e
Organominerais

Total

247.727
(160.854)
86.934
-

92.723
(83.815)
8.909
-

65.829
(14.332)
51.497
-

25.614
(17.978)
7.636
-

431.954
(276.978)
154.976
(34.606)
(5.520)
(48.326)
(47)
(5.809)
(2.554)
58.114

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019

Receita líquida
Custo dos produtos vendidos
Resultado segmentado
Despesas com vendas
Provisão para perdas de crédito esperadas
Despesas administrativas e gerais
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
Financeiras líquidas
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido
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Exercício findo em 31 de dezembro de 2018

Receita líquida
Custo dos produtos vendidos
Resultado segmentado
Despesas com vendas
Provisão para perdas de crédito esperadas
Despesas administrativas e gerais
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
Financeiras líquidas
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido

Fertilizantes
foliares e
Produtos
Industriais

Micros de
solo

Produtos
Biológicos

Condicionadores
de Solo e
Organominerais

Total

290.506
(193.214)
97.292
-

86.646
(74.188)
12.458
-

46.101
(10.324)
35.777
-

29.036
(19.543)
9.493
-

452.289
(297.269)
155.020
(37.905)
690
45.858)
(3.403)
(6.113)
(18.279)
44.152

A receita líquida de cada segmento, por área geográfica, é demonstrada a segui:
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020

São Paulo
Mato Grosso
Minas Gerais
Goiás
Bahia
Rio Grande do Sul
Mato Grosso do Sul
Paraná
Maranhão
Pará
Exterior
Outros estados

Fertilizantes
foliares e Produtos
Industriais

Micros de
solo

Produtos
Biológicos

Condicionadores
de Solo e
Organominerais

Total

87.600
55.331
34.662
38.177
16.742
10.901
4.423
6.972
6.064
6.944
2.664
13.648
284.128

6.885
33.163
5.695
10.493
32.908
4.804
9.948
659
3.310
445
1.707
5.779
115.796

14.821
23.923
10.101
14.538
2.566
4.522
3.269
3.646
1.471
2.022
706
5.738
87.323

3.807
5
32.908
93
1.449
1
2
5.134
43.399

113.113
112.421
83.366
63.302
53.665
20.228
17.642
11.277
10.846
9.410
5.077
30.299
530.649

Fertilizantes
foliares e Produtos
Industriais

Micros de
solo

Produtos
Biológicos

Condicionadores
de Solo e
Organominerais

Total

76.891
42.024
28.549
35.750
14.491
8.723
8.331
4.883
5.456
6.434
2.113
14.083
247.727

9.943
24.140
6.285
8.280
27.661
5.064
1.291
3.630
840
961
1.851
2.803
92.750

8.912
18.885
6.391
9.612
2.084
2.949
4.534
3.109
3.708
963
1.186
3.537
65.870

4.104
3
14.503
12
1.603
13
19
33
43
5.274
25.608

99.850
85.052
55.729
53.654
45.839
16.750
14.174
11.655
10.004
8.401
5.150
25.697
431.954

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019

São Paulo
Mato Grosso
Minas Gerais
Goiás
Bahia
Rio Grande do Sul
Paraná
Mato Grosso do Sul
Pará
Maranhão
Exterior
Outros estados
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Exercício findo em 31 de dezembro de 2018
Fertilizantes
foliares e Produtos
Industriais

Micros de
solo

Produtos
Biológicos

Condicionadores
de Solo e
Organominerais

Total

115.849
44.748
26.373
15.099
32.984
17.334
7.958
6.538
1.818
5.199
3.523
13.084
290.506

11.552
23.517
3.737
29.124
4.587
867
4.021
1.947
222
162
1.967
4.943
86.646

4.989
11.175
4.051
1.685
7.509
4.772
1.950
2.043
552
2.499
481
4.395
46.101

5.588
16.010
1.279
196
55
37
26
5.389
456
29.036

137.978
79.440
50.170
47.187
45.276
23.027
13.966
10.555
7.982
7.860
5.971
22.877
452.289

São Paulo
Mato Grosso
Minas Gerais
Bahia
Goiás
Paraná
Rio Grande do Sul
Mato Grosso do Sul
Espírito Santo
Pará
Exterior
Outros estados

O total de ativo imobilizado por segmento é demonstrado abaixo:

Fertilizantes foliares e produtos industriais
Micros de Solo
Produtos biológicos
Condicionadores de solo e Organominerais

Outros ativos

34

2020

2019

2018

61.288
9.131
68.618
15.932

52.394
7.974
26.608
6.309

48.314
7.513
7.044
6.077

154.969

93.285

68.348

713

690

530

155.682

93.975

68.878

Cobertura de seguros
A Companhia e suas controladas mantém contratos de seguros com coberturas consideradas
pela Administração suficientes para cobrir os riscos inerentes de suas atividades. considerando a
natureza e o grau de risco. As premissas de riscos adotadas. dada a sua natureza. não fazem
parte do escopo de uma auditoria das demonstrações financeiras. consequentemente não foram
examinadas pelos nossos auditores independentes.
Em 31 de dezembro de 2020. a Companhia e suas controladas apresentam as seguintes apólices
de seguros contratadas com terceiros:
Modalidade
Empresarial
Risco de engenharia
Responsabilidade civil geral
Responsabilidade civil D&O
Aeronáutico – Responsabilidade do explorador ou transporte
aéreo – RETA
Transporte nacional
Frota
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Cobertura em reais
125.000
63.650
20.000
15.000

Vigência
dez/20 a dez/21
jul/19 a jan/21
dez/20 a dez/21
jul/20 a jul/21

1.224

set/20 a set/21

1.000
100% Tabela FIPE

jul/19 a jul/21
set/20 a set/21
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Modalidade
Aeronáutico (casco)
Transporte internacional

Cobertura em dólares
11.210
600
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Vigência
set/20 a set/21
abr/20 a abr/21

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores

'RFX6LJQ(QYHORSH,'&$'))''(%%'%')$



1.1 Declaração do Diretor de Relações com Investidores
Eu, Alexandre Del Nero Frizzo, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
cédula de identidade nº 30.120.917-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº
312.504.618-12, com endereço comercial na Cidade de São Joaquim da Barra, Estado de
São Paulo, na Avenida Marginal Esquerda, nº 1.000, Bairro Distrito Industrial, CEP 14600000, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Vittia Fertilizantes e
Biológicos S.A., sociedade anônima, na Cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São
Paulo, na Avenida Marginal Esquerda, nº 1.000, Bairro Distrito Industrial, CEP 14600-000,
inscrita no CNPJ/ME sob nº 45.365.558/0001-09 (“Companhia”) declaro que: (i) revi todas
as informações contidas no Formulário de Referência; (ii) todas as informações contidas no
Formulário de Referência atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos
artigos 14 a 19; e (iii) o conjunto das informações contidas no Formulário de Referência é
um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira da Companhia
e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ela emitidos.

______________________________________________
Alexandre Del Nero Frizzo
Diretor de Relações com Investidores
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57.755.217/0001-29
01/01/2017
O serviço prestado pelos auditores independentes foi de auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
da Companhia referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, os auditores independentes receberam honorários que totalizaram
o valor de R$ 555.635,00, referentes aos serviços de auditoria.
Não aplicável.
Não aplicável.

CPF/CNPJ

Data Início

Descrição do serviço contratado

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Justificativa da substituição

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

Fernando Rogério Liani

01/01/2017

264.351.628-16
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Avenida Presidente Varga, 2.121 SL1401 a 1405, Jardim América, Ribeirão Preto, SP, Brasil, CEP
14020-260, Telefone (16) 997034173, e-mail: fliani@kpmg.com.br

Endereço

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Nome/Razão social

CPF

Nacional

Tipo auditor

DATA_INICIO_ATUACAO

418-9

Código CVM

Nome responsável técnico

SIM
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2.3 - Outras Informações Relevantes
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PÁGINA: 6 de 357

0,670000
0,67

Resultado Básico por Ação

Resultado Diluído por Ação

85.933.446,00

Resultado Líquido

2,270000

193.894.036,00

Resultado Bruto

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

530.645.718,00

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

128.443.072

620.754.446,00

Ativo Total

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

291.076.977,00

Exercício social (31/12/2020)

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

Formulário de Referência - 2021 - VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.

0,47

0,470000

1,760000

123.752.332

58.114.165,00

154.976.443,00

431.954.153,00

459.691.830,00

218.004.392,00

Exercício social (31/12/2019)

0,36

0,360000

1,390000

122.886.067

44.151.906,00

155.020.273,00

452.289.363,00

409.925.288,00

170.372.415,00

Exercício social (31/12/2018)
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3.2 - Medições Não Contábeis

±0HGLo}HVQmRFRQWiEHLV
D
,QIRUPDURYDORUGDVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLV

(%,7'$(%,7'$$MXVWDGR0DUJHP(%,7'$H0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR

2 ³(%,7'$´ HDUQLQJV EHIRUH LQWHUHVW WD[ GHSUHFLDWLRQ DQG DPRUWL]DWLRQ  VLJOD HP LQJOrV SDUD
GHQRPLQDUR³/$-,'$´ OXFURDQWHVGRVMXURVLPSRVWRVGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR PHGLomRQmR
FRQWiELO HODERUDGD SHOD &RPSDQKLD HP FRQVRQkQFLD FRP D ,QVWUXomR GD &RPLVVmR GH 9DORUHV
0RELOLiULRV ³&90´  Q  GH  GH RXWXEUR GH  TXH FRQVLVWH QR UHVXOWDGR GR SHUtRGR RX
H[HUFtFLR DMXVWDGR SHORV UHVXOWDGRV ILQDQFHLURV OtTXLGRV SHODV GHVSHVDV GH LPSRVWR GH UHQGD H
FRQWULEXLomRVRFLDOVREUHRUHVXOWDGRHSHORVFXVWRVHGHVSHVDVGHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR$
0DUJHP(%,7'$FRUUHVSRQGHDR(%,7'$GLYLGLGRSHODUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDFRQVROLGDGDGD
&RPSDQKLD

2 ³(%,7'$ $MXVWDGR´ UHSUHVHQWD XPD PHGLomR QmR FRQWiELO HODERUDGD SHOD &RPSDQKLD TXH
FRUUHVSRQGHDR(%,7'$VRPDGRDR$MXVWHD9DORU3UHVHQWH ³$93´ 

2DMXVWHGR$93UHSUHVHQWDDFRQWDUHGXWRUDGDUHFHLWDRSHUDFLRQDODGYLQGDGDFRPSHQVDomRFRPR
MXURVDWLYRVQRUHVXOWDGRILQDQFHLURGHFRUUHQWHVGR$MXVWHD9DORU3UHVHQWHGDVYHQGDVDSUD]RGD
&RPSDQKLD2DMXVWHUHYHUWHHVVHHIHLWRHPWRGRVRVSHUtRGRVHUHVXOWDHPXP(%,7'$$MXVWDGR
FRPSDUiYHO $ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH R DMXVWH GHVFULWR DFLPD p QHFHVViULR SDUD GHPRQVWUDU R
(%,7'$RULXQGRGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDRXVHMDUHFHLWDVFXVWRVHGHVSHVDVDGYLQGRVGD
LQGXVWULDOL]DomRHYHQGDGRVVHXVSURGXWRV

$GLFLRQDOPHQWHD0DUJHP(%,7'$$MXVWDGDpFDOFXODGDSHODGLYLVmRHQWUHR(%,7'$$MXVWDGRHD
5HFHLWD2SHUDFLRQDO/tTXLGD

2 (%,7'$ (%,7'$ $MXVWDGR 0DUJHP (%,7'$ H 0DUJHP (%,7'$ $MXVWDGR QmR VmR PHGLGDV
FRQWiEHLVUHFRQKHFLGDVSHODVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO ³%5*$$3´ QHPSHODV1RUPDV
,QWHUQDFLRQDLVGH5HODWyULR)LQDQFHLUR,QWHUQDWLRQDO)LQDQFLDO5HSRUWLQJ6WDQGDUGV ,)56 HPLWLGDV
SHOR ,QWHUQDWLRQDO $FFRXQWLQJ 6WDQGDUGV %RDUG ,$6%  QmR UHSUHVHQWDP R IOX[R GH FDL[D SDUD RV
SHUtRGRVDSUHVHQWDGRVHQmRGHYHPVHUFRQVLGHUDGRVFRPRVXEVWLWXWRVSDUDROXFUROtTXLGRFRPR
LQGLFDGRUHV GR GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO FRPR VXEVWLWXWRV GR IOX[R GH FDL[D FRPR LQGLFDGRU GH
OLTXLGH]RXFRPREDVHSDUDDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV$OpPGLVVRHVVDVPHGLGDVQmRSRVVXHP
XPVLJQLILFDGRSDGUmRHSRGHPQmRVHUFRPSDUiYHLVDPHGLGDVFRPWtWXORVVHPHOKDQWHVIRUQHFLGRV
SRURXWUDVFRPSDQKLDV

6HJXHP DEDL[R RV YDORUHV GR (%,7'$ (%,7'$ $MXVWDGR 0DUJHP (%,7'$ H 0DUJHP (%,7'$
$MXVWDGR&RPSDQKLDSDUDSHUtRGRVLQGLFDGRV



([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
em milhares de R$, exceto % 

(%,7'$
0DUJHP(%,7'$
(%,7'$$MXVWDGR
0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR










































'tYLGD%UXWDH'tYLGD/tTXLGD

$ 'tYLGD %UXWD p UHSUHVHQWDGD SHOD VRPD GH HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV FLUFXODQWH H QmR
FLUFXODQWH  Mi D 'tYLGD /tTXLGD FRQVLGHUDGD R VDOGR GD 'tYLGD %UXWD PHQRV R VDOGR GH FDL[D H
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D

$'tYLGD%UXWDH'tYLGD/tTXLGDQmRVmRPHGLGDVFRQWiEHLVUHFRQKHFLGDVSHOD%5*$$3QHPSHODV
1RUPDV,QWHUQDFLRQDLVGH5HODWyULR)LQDQFHLUR,QWHUQDWLRQDO)LQDQFLDO5HSRUWLQJ6WDQGDUGV ,)56 
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3.2 - Medições Não Contábeis

HPLWLGDV SHOR ,QWHUQDWLRQDO $FFRXQWLQJ 6WDQGDUGV %RDUG ,$6%  WDPSRXFR SRVVXL XP VLJQLILFDGR
SDGUmR H SRGH QmR VHU FRPSDUiYHO D PHGLGDV FRP WtWXORV VHPHOKDQWHV IRUQHFLGRV SRU RXWUDV
FRPSDQKLDV

$EDL[RDSUHVHQWDPRVRVVDOGRVGD'tYLGD%UXWDH'tYLGD/tTXLGDHPGHGH]HPEURGH
H

em milhares de R$) 
'tYLGD%UXWD
'tYLGD/tTXLGD





6DOGRHP
HPGHGH]HPEURGH












'tYLGD/tTXLGD(%,7'$$MXVWDGR

2tQGLFH'tYLGD/tTXLGDVREUH(%,7'$$MXVWDGRpXPDPHGLGDQmRFRQWiELOTXHFRQVLVWHQDGLYLVmR
GD'tYLGD/tTXLGDSHOR(%,7'$$MXVWDGR

8WLOL]DPRV RV tQGLFHV FRPR IRUPD GH FDOFXODU QRVVR SRWHQFLDO GH KRQUDU QRVVDV REULJDo}HV
ILQDQFHLUDV

1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHD'tYLGD/tTXLGD(%,7'$$MXVWDGRGD
&RPSDQKLDIRLGH[

(PGHGH]HPEURGHHD'tYLGD/tTXLGD(%,7'$$MXVWDGRGD&RPSDQKLDIRLGH[
H[UHVSHFWLYDPHQWH


$'tYLGD/tTXLGD(%,7'$$MXVWDGRQmRpXPDPHGLGDFRQWiELOUHFRQKHFLGDSHOD%5*$$3QHPSHODV
1RUPDV,QWHUQDFLRQDLVGH5HODWyULR)LQDQFHLUR,QWHUQDWLRQDO)LQDQFLDO5HSRUWLQJ6WDQGDUGV ,)56 
HPLWLGDV SHOR ,QWHUQDWLRQDO $FFRXQWLQJ 6WDQGDUGV %RDUG ,$6%  WDPSRXFR SRVVXL XP VLJQLILFDGR
SDGUmR H SRGH QmR VHU FRPSDUiYHO D PHGLGDV FRP WtWXORV VHPHOKDQWHV IRUQHFLGRV SRU RXWUDV
FRPSDQKLDV

'tYLGD/tTXLGD3DWULP{QLR/tTXLGR

2tQGLFH'tYLGD/tTXLGDVREUH3DWULP{QLR/tTXLGRpXPDPHGLGDQmRFRQWiELOTXHFRQVLVWHQDGLYLVmR
GD'tYLGD/tTXLGDSHOR3DWULP{QLR/tTXLGR1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
D'tYLGD/tTXLGD3DWULP{QLR/tTXLGRGD&RPSDQKLDIRLGH(PGHGH]HPEURGH
H  D 'tYLGD /tTXLGD3DWULP{QLR /tTXLGR GD &RPSDQKLD IRUDP GH  H 
UHVSHFWLYDPHQWH

$'tYLGD/tTXLGD3DWULP{QLR/tTXLGRQmRpPHGLGDFRQWiELOUHFRQKHFLGDSHOD%5*$$3QHPSHODV
1RUPDV,QWHUQDFLRQDLVGH5HODWyULR)LQDQFHLUR,QWHUQDWLRQDO)LQDQFLDO5HSRUWLQJ6WDQGDUGV ,)56 
HPLWLGDV SHOR ,QWHUQDWLRQDO $FFRXQWLQJ 6WDQGDUGV %RDUG ,$6%  WDPSRXFR SRVVXL XP VLJQLILFDGR
SDGUmR H SRGH QmR VHU FRPSDUiYHO D PHGLGDV FRP WtWXORV VHPHOKDQWHV IRUQHFLGRV SRU RXWUDV
FRPSDQKLDV
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E
FRQFLOLDo}HVHQWUHRVYDORUHVGLYXOJDGRVHRVYDORUHVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
DXGLWDGDVHLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVFRQVROLGDGDVUHYLVDGDV

(%,7'$(%,7'$$MXVWDGR0DUJHP(%,7'$H0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR

$VWDEHODVDEDL[RDSUHVHQWDPDUHFRQFLOLDomRGROXFUROtTXLGRSDUDR(%,7'$HR(%,7'$$MXVWDGR
EHPFRPRGHVXDVPDUJHQVSDUDRVSHUtRGRVLQGLFDGRV

([HUFtFLRVRFLDOILQGRHP
GHGH]HPEURGH
em milhares de R$, exceto % 




/XFUR/tTXLGRGR([HUFtFLR




 5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR




 'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR




 ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO




(%,7'$




 $MXVWHDYDORUSUHVHQWH 




(%,7'$$MXVWDGR  




5HFHLWD2SHUDFLRQDO/tTXLGD




0DUJHP(%,7'$




0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR

18,9%
18,0%


 2 DMXVWH GR $93 VRPDGR DR (%,7'$ DMXVWDGR UHSUHVHQWD D FRQWD UHGXWRUD GD UHFHLWD RSHUDFLRQDO DGYLQGD GD
FRPSHQVDomRFRPRMXURVDWLYRVQRUHVXOWDGRILQDQFHLURGHFRUUHQWHVGR$MXVWHD9DORU3UHVHQWHGDVYHQGDVDSUD]RGD
&RPSDQKLD2DMXVWHUHYHUWHHVVHHIHLWRHPWRGRVRVSHUtRGRVHUHVXOWDHPXP(%,7'$$MXVWDGRFRPSDUiYHO



'tYLGD%UXWDH'tYLGD/tTXLGD

$WDEHODDEDL[RGHPRQVWUDDUHFRQFLOLDomRGRVVDOGRVGH'tYLGD%UXWDH'tYLGD/tTXLGDUHJLVWUDGRV
SHOD&RPSDQKLDQRVSHUtRGRVLQGLFDGRV

 em milhares de R$)

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH
'tYLGD%UXWD
&DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[D
'tYLGD/tTXLGD

6DOGRHP
GHGH]HPEURGH






























'tYLGD/tTXLGD(%,7'$$MXVWDGR'tYLGD/tTXLGD3DWULP{QLR/tTXLGR

$WDEHODDEDL[RGHPRQVWUDDUHFRQFLOLDomRGRVLQGLFDGRUHV'tYLGD/tTXLGD(%,7'$$MXVWDGR'tYLGD
/tTXLGD3DWULP{QLR/tTXLGRUHJLVWUDGRVSHOD&RPSDQKLDQRVSHUtRGRVLQGLFDGRV




'tYLGD/tTXLGD
(%,7'$$MXVWDGR
'tYLGD/tTXLGD(%,7'$$MXVWDGR
3DWULP{QLR/tTXLGR
'tYLGD/tTXLGD3DWULP{QLR/tTXLGR




[



(PGHGH]HPEURGH



[






[




F
PRWLYRSHORTXDOWDOPHGLomRpPDLVDSURSULDGDSDUDDFRUUHWDFRPSUHHQVmRGDVXD
FRQGLomRILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HV

(%,7'$H0DUJHP(%,7'$

$&RPSDQKLDXWLOL]DRLQGLFDGRUQmRFRQWiELO(%,7'$HVXDUHVSHFWLYDPDUJHPFRPRPHGLGDGH
SHUIRUPDQFHSDUDHIHLWRJHUHQFLDO

PÁGINA: 10 de 357

Formulário de Referência - 2021 - VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.

Versão : 1



3.2 - Medições Não Contábeis

$&RPSDQKLDUHVVDOWDTXHR(%,7'$HVXDUHVSHFWLYDPDUJHPVmRDSHQDVLQIRUPDo}HVDGLFLRQDLV
jV VXDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV &RQVLGHUDQGR TXH R (%,7'$ QmR p XPD PHGLGD FRQWiELO GH
DFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLORXSHODV,)56HVWHVQmRGHYHPVHUXWLOL]DGRV
FRPR L EDVHGHGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV LL VXEVWLWXWRVSDUDROXFUROtTXLGRRX LLL LQGLFDGRUHV
GHSHUIRUPDQFH

(%,7'$$MXVWDGRH0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR

$&RPSDQKLDXWLOL]DR(%,7'$$MXVWDGRH0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRFRPRPHGLGDVGHGHVHPSHQKR
RSHUDFLRQDODGRWDGDVSRUQRVVDDGPLQLVWUDomRSRLVDFUHGLWDVHTXHpXPDPHGLGDDGHTXDGDSDUD
DIHULURGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD

2V LQGLFDGRUHV IXQFLRQDP FRPR IHUUDPHQWDV FRPSDUDWLYDV VLJQLILFDWLYDV SDUD PHQVXUDU
SHULRGLFDPHQWH R QRVVR GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO H SDUD HPEDVDU GHWHUPLQDGDV GHFLV}HV GH
QDWXUH]D DGPLQLVWUDWLYD 3RU FRQWD GLVVR HVVHV tQGLFHV VmR XWLOL]DGRV WDPEpP FRPR PHWDV GD
&RPSDQKLD$OpPGLVVRDOJXQVLQYHVWLGRUHVEDQFRVHDQDOLVWDV ILQDQFHLURVRVXWLOL]DPFRPRXP
LQGLFDGRUGHQRVVRGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLUR

$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHRVDMXVWHVGHWDOKDGRVDFLPDGR$93VmRQHFHVViULRVSDUDGHPRQVWUDUR
(%,7'$SURYLQGRGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDRXVHMDUHFHLWDVFXVWRVHGHVSHVDVDGYLQGRVGD
LQGXVWULDOL]DomR H YHQGD GRV SURGXWRV  2 HIHLWR GR $93 p UHWLUDGR GR FiOFXOR XPD YH] TXH D
DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHQWHQGHDH[FOXVmRLPSOLFDHPXPDPHOKRUPpWULFDSDUDDQDOLVDUR
GHVHPSHQKR

$&RPSDQKLDUHVVDOWDTXHR(%,7'$$MXVWDGRHVXDPDUJHPVmRDSHQDVLQIRUPDo}HVDGLFLRQDLV
jV VXDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV &RQVLGHUDQGR TXH R (%,7'$ $MXVWDGR QmR p XPD PHGLGD
FRQWiELOGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLORXSHODV,)56HVWHVQmRGHYHP
VHUXWLOL]DGRVFRPR L EDVHGHGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV LL VXEVWLWXWRVSDUDROXFUROtTXLGRRX LLL 
LQGLFDGRUHVGHSHUIRUPDQFH

'tYLGD%UXWDH'tYLGD/tTXLGD

$FUHGLWDPRV TXH R FiOFXOR GD 'tYLGD %UXWD H 'tYLGD /tTXLGD VmR PHGLGDV TXH VmR DPSODPHQWH
XWLOL]DGDQRPHUFDGRILQDQFHLURHIRUQHFHPLQIRUPDo}HVLPSRUWDQWHVVREUHRQRVVRHQGLYLGDPHQWR
ILQDQFHLUR(QWHQGHPRVTXHDPHGLomRGD'tYLGD%UXWDH'tYLGD/tTXLGDVmRXWHLVQDDYDOLDomRGR
JUDXGHDODYDQFDJHPILQDQFHLUDHPUHODomRDRIOX[RGHFDL[DRSHUDFLRQDOGDQRVVD&RPSDQKLD

'tYLGD/tTXLGD(%,7'$$MXVWDGR

$&RPSDQKLDXWLOL]DHVVHVtQGLFHVSDUDDIHULUTXDQWRWHPSRVXDJHUDomRRSHUDFLRQDOGHFDL[DOHYDULD
SDUDUHDOL]DURSDJDPHQWRGHVXDGtYLGDOtTXLGD$SHVDUGHVHUXPDPHGLGDQmRFRQWiELOHVWHtQGLFH
pFRPXPHQWHXWLOL]DGRSHORPHUFDGRILQDQFHLURHGHFDSLWDLVSHUPLWLQGRDFRPSDUDomRFRPQHJyFLRV
VHPHOKDQWHVDRGD&RPSDQKLD

'tYLGD/tTXLGD3DWULP{QLR/tTXLGR

$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHHVWHtQGLFHWDPEpPUHSUHVHQWDPHGLGDDSURSULDGDSDUDDFRPSUHHQVmR
GHVXDFRQGLomRILQDQFHLUDHHVWUXWXUDGHFDSLWDOSRLVPRVWUDDXWLOL]DomRGRHQGLYLGDPHQWRSDUDR
ILQDQFLDPHQWR GRV DWLYRV HP UHODomR DR SDWULP{QLR OtTXLGR GRV DFLRQLVWDV VHQGR XWLOL]DGR
LQWHUQDPHQWHSDUDDYDOLDURGHVHPSHQKRHFRQ{PLFRILQDQFHLURGD&RPSDQKLD
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(YHQWRVVXEVHTXHQWHVjV~OWLPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
1mRKRXYHHYHQWRVXEVHTXHQWHjV~OWLPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
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3ROtWLFDGHGHVWLQDomRGRVUHVXOWDGRV

3HUtRGR
D 5HJUDVVREUH
UHWHQomRGHOXFURV
















DL 9DORUHVGDV
UHWHQo}HVGHOXFURV


1RV WHUPRV GD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV D
$VVHPEOHLD
*HUDO
GD
&RPSDQKLD SRGHUi GHOLEHUDU
SRUSURSRVWDGD$GPLQLVWUDomR
D UHWHQomR GH SDUWH GR OXFUR
OtTXLGR SDUD VHU XWLOL]DGR HP
LQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLD

'H DFRUGR FRP R (VWDWXWR
6RFLDO GD &RPSDQKLD VREUH R
OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR 
FLQFR SRU FHQWR  VHUi
GHVWLQDGR DQWHV GH TXDOTXHU
RXWUD GHVWLQDomR SDUD D
UHVHUYD OHJDO DWp R OLPLWH
Pi[LPR SUHYLVWR QD /HL GDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HV

$GLFLRQDOPHQWH
FRQIRUPH
SUHYLVWR QR DUWLJR  GD /HL
GDV 6$ D &RPSDQKLD SRU
GHOLEHUDomR GD $VVHPEOHLD
*HUDO GH $FLRQLVWDV SRGHUi
DSURYDU SURSRVWD GH VXD
$GPLQLVWUDomR
SDUD
UHWHU
SDUFHOD GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLR
SUHYLVWD
HP
RUoDPHQWR
GH
FDSLWDO
SUHYLDPHQWHDSURYDGR

(P UHODomR DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHGRQRVVROXFUROtTXLGR
QR YDORU GH 5
UHDOL]DPRV
DV
VHJXLQWHV
UHWHQo}HV L  5
IRUDP GHVWLQDGRV j UHVHUYD
OHJDO LL  5
IRUDP GHVWLQDGRV j UHVHUYD GH
VXEYHQomR
H
LLL 
5
IRUDP
GHVWLQDGRVjUHVHUYDGHOXFURV

2V PRQWDQWHV GH OXFUR OtTXLGR
GLYLGHQGRV H UHWHQo}HV DFLPD
GHVFULWRV VmR FDOFXODGRV HP
FRQIRUPLGDGH
FRP
DV
GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV
SUHSDUDGDV GH DFRUGR FRP DV
SUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR
%UDVLO


1RV WHUPRV GD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV D
$VVHPEOHLD
*HUDO
GD
&RPSDQKLD SRGHUi GHOLEHUDU
SRUSURSRVWDGD$GPLQLVWUDomR
D UHWHQomR GH SDUWH GR OXFUR
OtTXLGR SDUD VHU XWLOL]DGR HP
LQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLD

'H DFRUGR FRP R (VWDWXWR
6RFLDO GD &RPSDQKLD VREUH R
OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR 
FLQFR SRU FHQWR  VHUi
GHVWLQDGR DQWHV GH TXDOTXHU
RXWUD GHVWLQDomR SDUD D
UHVHUYD OHJDO DWp R OLPLWH
Pi[LPR SUHYLVWR QD /HL GDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HV

$GLFLRQDOPHQWH
FRQIRUPH
SUHYLVWR QR DUWLJR  GD /HL
GDV 6$ D &RPSDQKLD SRU
GHOLEHUDomR GD $VVHPEOHLD
*HUDO GH $FLRQLVWDV SRGHUi
DSURYDU SURSRVWD GH VXD
$GPLQLVWUDomR
SDUD
UHWHU
SDUFHOD GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLR
SUHYLVWD
HP
RUoDPHQWR
GH
FDSLWDO
SUHYLDPHQWHDSURYDGR

(P UHODomR DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHGRQRVVROXFUROtTXLGR
QR YDORU GH 5
UHDOL]DPRV
DV
VHJXLQWHV
UHWHQo}HV L  5
IRUDP GHVWLQDGRV j UHVHUYD
OHJDO LL  5 
IRUDP GHVWLQDGRV j UHVHUYD GH
VXEYHQomR
H
LLL 
5
IRUDP
GHVWLQDGRVjUHVHUYDGHOXFURV

2V PRQWDQWHV GH OXFUR OtTXLGR
GLYLGHQGRV H UHWHQo}HV DFLPD
GHVFULWRV VmR FDOFXODGRV HP
FRQIRUPLGDGH
FRP
DV
GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV
SUHSDUDGDV GH DFRUGR FRP DV
SUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR
%UDVLO


1RV WHUPRV GD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV D
$VVHPEOHLD
*HUDO
GD
&RPSDQKLD SRGHUi GHOLEHUDU
SRUSURSRVWDGD$GPLQLVWUDomR
D UHWHQomR GH SDUWH GR OXFUR
OtTXLGR SDUD VHU XWLOL]DGR HP
LQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLD

'H DFRUGR FRP R (VWDWXWR
6RFLDO GD &RPSDQKLD VREUH R
OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR 
FLQFR SRU FHQWR  VHUi
GHVWLQDGR DQWHV GH TXDOTXHU
RXWUD GHVWLQDomR SDUD D
UHVHUYD OHJDO DWp R OLPLWH
Pi[LPR SUHYLVWR QD /HL GDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HV

$GLFLRQDOPHQWH
FRQIRUPH
SUHYLVWR QR DUWLJR  GD /HL
GDV 6$ D &RPSDQKLD SRU
GHOLEHUDomR GD $VVHPEOHLD
*HUDO GH $FLRQLVWDV SRGHUi
DSURYDU SURSRVWD GH VXD
$GPLQLVWUDomR
SDUD
UHWHU
SDUFHOD GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLR
SUHYLVWD
HP
RUoDPHQWR
GH
FDSLWDO
SUHYLDPHQWHDSURYDGR

(P UHODomR DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHGRQRVVROXFUROtTXLGR
QR YDORU GH 5
UHDOL]DPRV
DV
VHJXLQWHV
UHWHQo}HV L  5
IRUDP GHVWLQDGRV j UHVHUYD
OHJDO H LL  5
IRUDP GHVWLQDGRV j UHVHUYD GH
OXFURV



2V PRQWDQWHV GH OXFUR OtTXLGR
GLYLGHQGRV H UHWHQo}HV DFLPD
GHVFULWRV VmR FDOFXODGRV HP
FRQIRUPLGDGH
FRP
DV
GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV
SUHSDUDGDV GH DFRUGR FRP DV
SUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR
%UDVLO

DLL 3HUFHQWXDLVHP 5HVHUYD/HJDO
UHODomRDRV/XFURV 5HVHUYDGH6XEYHQomR
7RWDLV'HFODUDGRV
5HVHUYDGH/XFURV
-XURV VREUH R &DSLWDO 3UySULR

'LYLGHQGRVDGLFLRQDLV

E 5HJUDVVREUH
2 (VWDWXWR 6RFLDO DVVHJXUD D
GLVWULEXLomRGH
VHXV $FLRQLVWDV R GLUHLWR HP
GLYLGHQGRV
FDGD H[HUFtFLR D GLYLGHQGRV
HRXMXURVGHFDSLWDOSUySULRQmR
LQIHULRUHV D  YLQWH H FLQFR
SRU FHQWR  GR OXFUR OtTXLGR
DMXVWDGR QD IRUPD GD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV H

5HVHUYD/HJDO
5HVHUYDGH6XEYHQomR
5HVHUYDGH/XFURV
-XURV VREUH R &DSLWDO 3UySULR

'LYLGHQGRVDGLFLRQDLV

5HVHUYD/HJDO
-XURV VREUH R &DSLWDO 3UySULR

'LYLGHQGRVDGLFLRQDLV
5HVHUYDGH/XFURV

2 (VWDWXWR 6RFLDO DVVHJXUD D
VHXV $FLRQLVWDV R GLUHLWR HP
FDGD H[HUFtFLR D GLYLGHQGRV
HRXMXURVGHFDSLWDOSUySULRQmR
LQIHULRUHV D  YLQWH H FLQFR
SRU FHQWR  GR OXFUR OtTXLGR
DMXVWDGR QD IRUPD GD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV H

2 (VWDWXWR 6RFLDO DVVHJXUD D
VHXV $FLRQLVWDV R GLUHLWR HP
FDGD H[HUFtFLR D GLYLGHQGRV
HRXMXURVGHFDSLWDOSUySULRQmR
LQIHULRUHV D  YLQWH H FLQFR
SRU FHQWR  GR OXFUR OtTXLGR
DMXVWDGR QD IRUPD GD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV H
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3HUtRGR


DOWHUDo}HV SRVWHULRUHV (P
FRQIRUPLGDGH FRP D /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV RV
GLYLGHQGRVVRPHQWHSRGHPVHU
GLVWULEXtGRVGHSRLVGHHIHWXDGD
D GHGXomR DQWHV GH TXDOTXHU
SDUWLFLSDomR GRV SUHMXt]RV
DFXPXODGRVHGDSURYLVmRSDUD
R,PSRVWRVREUHD5HQGD$/HL
GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV
DXWRUL]D TXH D &RPSDQKLD
SDJXH GLYLGHQGRV j FRQWD GR
OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR GH
OXFURV DFXPXODGRV RX GH
UHVHUYD GH OXFURV H[FOXtGD D
UHVHUYDOHJDO 

(P UHODomR DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHGRQRVVROXFUROtTXLGR
QR YDORU GH 5
5
IRUDP
GHVWLQDGRV DRV DFLRQLVWDV D
WtWXOR GH GLYLGHQGRV PtQLPRV
REULJDWyULRV VHQGR TXH R
PRQWDQWH GH 5
IRLGLVWULEXtGRFRPRMXURVVREUH
FDSLWDOSUySULRHLPSXWDGRFRPR
GLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULRH
5
IRUDP
GLVWULEXtGRV DRV DFLRQLVWDV D
WtWXORGHGLYLGHQGRVDGLFLRQDLV

2V PRQWDQWHV GH OXFUR OtTXLGR
GLYLGHQGRV H UHWHQo}HV DFLPD
GHVFULWRV VmR FDOFXODGRV HP
FRQIRUPLGDGH
FRP
DV
GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV
SUHSDUDGDV GH DFRUGR FRP DV
SUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR
%UDVLO
F 3HULRGLFLGDGH
(PGHGH]HPEURGHR
GDVGLVWULEXLo}HVGH HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD
GLYLGHQGRV
JDUDQWLD DRV DFLRQLVWDV D
GLVWULEXLomR
DQXDO
GH
GLYLGHQGRV GHVGH TXH KDMD
OXFURQRH[HUFtFLRUHVVDOYDGDV
DVH[FHo}HVOHJDLV

6HP SUHMXt]R R FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR SRGHULD GHFODUDU
GLYLGHQGRV
LQWHUPHGLiULRV
VHPHVWUDOPHQWH
RX
HP
SHUtRGRVPHQRUHVjFRQWDGRV
OXFURV DFXPXODGRV RX GH
UHVHUYDV GH OXFURV DSXUDGRV
HPGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
RV TXDLV VHULDP FRQVLGHUDGRV
DQWHFLSDomR GR GLYLGHQGR
REULJDWyULRSUHYLVWRQRHVWDWXWR
VRFLDO 2 FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR SRGHULD DLQGD
GHWHUPLQDU R OHYDQWDPHQWR GH
EDODQoRVVHPHVWUDLVHGHFODUDU
GLYLGHQGRV LQWHUFDODUHV FRP
EDVH QRV OXFURV HQWmR
DSXUDGRV REVHUYDGDV DV
OLPLWDo}HVOHJDLV


DOWHUDo}HV SRVWHULRUHV (P
FRQIRUPLGDGH FRP D /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV RV
GLYLGHQGRVVRPHQWHSRGHPVHU
GLVWULEXtGRVGHSRLVGHHIHWXDGD
D GHGXomR DQWHV GH TXDOTXHU
SDUWLFLSDomR GRV SUHMXt]RV
DFXPXODGRVHGDSURYLVmRSDUD
R,PSRVWRVREUHD5HQGD$/HL
GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV
DXWRUL]D TXH D &RPSDQKLD
SDJXH GLYLGHQGRV j FRQWD GR
OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR GH
OXFURV DFXPXODGRV RX GH
UHVHUYD GH OXFURV H[FOXtGD D
UHVHUYDOHJDO 

(P UHODomR DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHGRQRVVROXFUROtTXLGR
QR YDORU GH 5
5
IRUDP
GHVWLQDGRV
DRV
QRVVRV
DFLRQLVWDV HP IRUPD GH MXURV
VREUH FDSLWDO SUySULR H
5
IRUDP
GHVWLQDGRV
DRV
QRVVRV
DFLRQLVWDV HP IRUPD GH
GLYLGHQGRVDGLFLRQDLV

2V PRQWDQWHV GH OXFUR OtTXLGR
GLYLGHQGRV H UHWHQo}HV DFLPD
GHVFULWRV VmR FDOFXODGRV HP
FRQIRUPLGDGH
FRP
DV
GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV
SUHSDUDGDV GH DFRUGR FRP DV
SUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR
%UDVLO


DOWHUDo}HV SRVWHULRUHV (P
FRQIRUPLGDGH FRP D /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV RV
GLYLGHQGRVVRPHQWHSRGHPVHU
GLVWULEXtGRVGHSRLVGHHIHWXDGD
D GHGXomR DQWHV GH TXDOTXHU
SDUWLFLSDomR GRV SUHMXt]RV
DFXPXODGRVHGDSURYLVmRSDUD
R,PSRVWRVREUHD5HQGD$/HL
GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV
DXWRUL]D TXH D &RPSDQKLD
SDJXH GLYLGHQGRV j FRQWD GR
OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR GH
OXFURV DFXPXODGRV RX GH
UHVHUYD GH OXFURV H[FOXtGD D
UHVHUYDOHJDO 

(P UHODomR DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHGRQRVVROXFUROtTXLGR
QR YDORU GH 5
5
IRUDP
GHVWLQDGRV
DRV
QRVVRV
DFLRQLVWDV HP IRUPD GH MXURV
VREUH FDSLWDO SUySULR H
5
IRUDP
GHVWLQDGRV
DRV
QRVVRV
DFLRQLVWDV HP IRUPD GH
GLYLGHQGRVDGLFLRQDLV

2V PRQWDQWHV GH OXFUR OtTXLGR
GLYLGHQGRV H UHWHQo}HV DFLPD
GHVFULWRV VmR FDOFXODGRV HP
FRQIRUPLGDGH
FRP
DV
GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV
SUHSDUDGDV GH DFRUGR FRP DV
SUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR
%UDVLO

(PGHGH]HPEURGHR
HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD
JDUDQWLD DRV DFLRQLVWDV D
GLVWULEXLomR
DQXDO
GH
GLYLGHQGRV GHVGH TXH KDMD
OXFURQRH[HUFtFLRUHVVDOYDGDV
DVH[FHo}HVOHJDLV

6HP SUHMXt]R R FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR SRGHULD GHFODUDU
GLYLGHQGRV
LQWHUPHGLiULRV
VHPHVWUDOPHQWH
RX
HP
SHUtRGRVPHQRUHVjFRQWDGRV
OXFURV DFXPXODGRV RX GH
UHVHUYDV GH OXFURV DSXUDGRV
HPGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
RV TXDLV VHULDP FRQVLGHUDGRV
DQWHFLSDomR GR GLYLGHQGR
REULJDWyULRSUHYLVWRQRHVWDWXWR
VRFLDO 2 FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR SRGHULD DLQGD
GHWHUPLQDU R OHYDQWDPHQWR GH
EDODQoRVVHPHVWUDLVHGHFODUDU
GLYLGHQGRV LQWHUFDODUHV FRP
EDVH QRV OXFURV HQWmR
DSXUDGRV REVHUYDGDV DV
OLPLWDo}HVOHJDLV

(PGHGH]HPEURGHR
HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD
JDUDQWLD DRV DFLRQLVWDV D
GLVWULEXLomR
DQXDO
GH
GLYLGHQGRV GHVGH TXH KDMD
OXFURQRH[HUFtFLRUHVVDOYDGDV
DVH[FHo}HVOHJDLV

6HP SUHMXt]R R FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR SRGHULD GHFODUDU
GLYLGHQGRV
LQWHUPHGLiULRV
VHPHVWUDOPHQWH
RX
HP
SHUtRGRVPHQRUHVjFRQWDGRV
OXFURV DFXPXODGRV RX GH
UHVHUYDV GH OXFURV DSXUDGRV
HPGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
RV TXDLV VHULDP FRQVLGHUDGRV
DQWHFLSDomR GR GLYLGHQGR
REULJDWyULRSUHYLVWRQRHVWDWXWR
VRFLDO 2 FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR SRGHULD DLQGD
GHWHUPLQDU R OHYDQWDPHQWR GH
EDODQoRVVHPHVWUDLVHGHFODUDU
GLYLGHQGRV LQWHUFDODUHV FRP
EDVH QRV OXFURV HQWmR
DSXUDGRV REVHUYDGDV DV
OLPLWDo}HVOHJDLV
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

3HUtRGR
G 5HVWULo}HVj
GLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV

H 3ROtWLFDGH
GHVWLQDomRGH
UHVXOWDGR
IRUPDOPHQWH
DSURYDGD


'H DFRUGR FRP D &pGXOD GH
&UpGLWR %DQFiULR Q 
HPLWLGD SHOD &RPSDQKLD HP
IDYRU GR %DQFR 9RWRUDQWLP
6$ HP  GH MXQKR GH 
³&&% $JUR´  D &RPSDQKLD
QmR
SRGHUi
GLVWULEXLU
GLYLGHQGRV MXURV VREUH R
FDSLWDO SUySULR RX TXDLVTXHU
RXWUDV GLVWULEXLo}HV GH OXFURV
DRV DFLRQLVWDV DFLPD GR OLPLWH
GH  GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLRDQWHULRU

$OpP GLVVR GH DFRUGR FRP D
&pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR Q
 HPLWLGD SHOD
&RPSDQKLDHPIDYRUGR%DQFR
1DFLRQDO GH 'HVHQYROYLPHQWR
(FRQ{PLFR H 6RFLDO %1'(6 
HPGHPDUoRGH ³&&%
%1'(6´  D &RPSDQKLD QmR
SRGHUi GLVWULEXLU GLYLGHQGRV
HRXMXURVVREUHFDSLWDOSUySULR
DFLPD GR OLPLWH GH  WULQWD
SRU FHQWR  GR OXFUR OtTXLGR
DSXUDGR HP FDGD H[HUFtFLR
VRFLDO HQFHUUDGR HQWUH  H
$LQGDD&RPSDQKLDQmR
SRGHUi UHDOL]DU D SDUWLU GH
 D GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV HRX MXURV VREUH
FDSLWDO SUySULR DFLPD GR OLPLWH
GH  WULQWD SRU FHQWR  GR
OXFUR OtTXLGR DSXUDGR HP FDGD
H[HUFtFLR VRFLDO H[FHWR QRV
FDVRV HP TXH R LQGLFDGRU
ILQDQFHLUR
'tYLGD
/tTXLGD(%,7'$ $MXVWDGR GR
~OWLPR H[HUFtFLR VRFLDO VHMD
PHQRURXLJXDOD WUrV 

6DOYRSHORGLVSRVWRQD/HLGDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV SHOR
HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDH
SHOR GHVFULWR DFLPD D
&RPSDQKLD
QmR
SRVVXtD
UHVWULo}HV j GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV
LPSRVWDV
SRU
OHJLVODomR RX UHJXODPHQWDomR
SRU FRQWUDWRV RX SRU GHFLV}HV
MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYDV RX
DUELWUDLV
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD
TXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXtD
XPD SROtWLFD GH GHVWLQDomR GH
UHVXOWDGRVIRUPDOL]DGD


'H DFRUGR FRP D &pGXOD GH
&UpGLWR %DQFiULR Q 
HPLWLGD SHOD &RPSDQKLD HP
IDYRU GR %DQFR 9RWRUDQWLP
6$ HP  GH MXQKR GH 
³&&% $JUR´  D &RPSDQKLD
QmR
SRGHUi
GLVWULEXLU
GLYLGHQGRV MXURV VREUH R
FDSLWDO SUySULR RX TXDLVTXHU
RXWUDV GLVWULEXLo}HV GH OXFURV
DRV DFLRQLVWDV DFLPD GR OLPLWH
GH  GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLRDQWHULRU

6DOYRSHORGLVSRVWRQD/HLGDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV SHOR
HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDH
SHOR GHVFULWR DFLPD D
&RPSDQKLD
QmR
SRVVXtD
UHVWULo}HV j GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV
LPSRVWDV
SRU
OHJLVODomR RX UHJXODPHQWDomR
SRU FRQWUDWRV RX SRU GHFLV}HV
MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYDV RX
DUELWUDLV


6DOYRSHORGLVSRVWRQD/HLGDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV H SHOR
HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD
D &RPSDQKLD QmR SRVVXtD
UHVWULo}HV j GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV
LPSRVWDV
SRU
OHJLVODomR RX UHJXODPHQWDomR
SRU FRQWUDWRV RX GHFLV}HV
MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYDV RX
DUELWUDLV

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD
TXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXtD
XPD SROtWLFD GH GHVWLQDomR GH
UHVXOWDGRVIRUPDOL]DGD

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD
TXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXtD
XPD SROtWLFD GH GHVWLQDomR GH
UHVXOWDGRVIRUPDOL]DGD
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Ordinária

Dividendo Obrigatório

Ordinária

Juros Sobre Capital Próprio

Lucro líquido retido

2.615,00

9.701,00

61.967,00

Lucro líquido retido

Montante

19.791,00

Dividendo distribuído total

30/12/2020

Pagamento dividendo

03/03/2021

28,000000

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

Data da aprovação da retenção

79.166,00
25,000000

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

Exercício social 31/12/2020

Lucro líquido ajustado

(Reais)

Montante

4.311,00

9.828,00

25/06/2020

25/06/2020

Pagamento dividendo

14/05/2020

40.636,00

14.139,00

25,000000

27,000000

53.181,00

Exercício social 31/12/2019

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
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Montante

3.653,00

7.847,00

06/04/2019

06/04/2019

Pagamento dividendo

30/04/2019

31.657,00

11.500,00

25,000000

28,000000

41.593,00

Exercício social 31/12/2018
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas
A Companhia declarou dividendos à conta de lucros retidos ou reservas constituídas nos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018. Em 2020 declarou R$4.311 mil, em
2019 declarou R$3.653 mil e em 2018 declarou R$13.406 mil.
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31/12/2020

Exercício Social

329.677.251,00

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

3.7 - Nível de Endividamento

Índice de Endividamento

Tipo de índice
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1,13261191
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Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Versão : 1

Garantia Real

Empréstimo

Outras garantias ou
privilégios
184.125,00

184.125,00

Inferior a um ano

23.295,00

23.295,00
12.183,00

12.183,00

Um a três anos Três a cinco anos

23.608,00

23.608,00

Superior a cinco anos

243.211,00

243.211,00

Total

Versão : 1

PÁGINA: 19 de 357

As informações desta tabela se baseiam nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. O montante total indicado corresponde à
soma dos valores de Empréstimos e Financiamentos. Para fins da tabela acima, foram considerados os prazos de vencimento das respectivas obrigações da Companhia.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Exercício social (31/12/2020)

3.8 - Obrigações
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3.9 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
Informações Complementares ao Item 3.5

2VDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDGHOLEHUDUDPHPVHGHGH$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDH([WUDRUGLQiULD
UHDOL]DGDHPGHPDUoRGHHQWUHRXWUDVPDWpULDVDGLVWULEXLomRGH L GLYLGHQGRVPtQLPRV
REULJDWyULRV QR YDORU WRWDO GH 5 PLO GRV TXDLV 5 PLO D WtWXOR GH MXURV VREUH FDSLWDO
SUySULRH5PLOFRPRGLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULRVHQGRHVWHVSDJRVDWpGHGH]HPEUR
GHDRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDHPGHPDUoRGHH LL 5PLOFRPRGLYLGHQGR
DGLFLRQDO TXH VHUmR SDJRV DWp  GH GH]HPEUR GH  DRV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD HP  GH
PDUoRGH
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

±)DWRUHVGH5LVFR
$ VHJXLU HVWmR GHVFULWRV RV SULQFLSDLV IDWRUHV GH ULVFR FRQVLGHUDGRV UHOHYDQWHV QD GDWD GHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD H TXH D &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH SRVVDP LQIOXHQFLDU D GHFLVmR GH
LQYHVWLGRUHV HP DGTXLULU YDORUHV PRELOLiULRV HPLWLGRV SRU HOD &DVR HVVHV ULVFRV YHQKDP D VH
PDWHULDOL]DUDUHSXWDomRRVQHJyFLRVDVLWXDomRILQDQFHLUDHSDWULPRQLDOHRSUHoRGRVYDORUHV
PRELOLiULRVHPLWLGRVSHOD&RPSDQKLDSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
2 LQYHVWLPHQWR QRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD HQYROYH D H[SRVLomR D
GHWHUPLQDGRVULVFRV$QWHVGHWRPDUTXDOTXHUGHFLVmRGHLQYHVWLPHQWRHPTXDOTXHUYDORUPRELOLiULR
GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD RV SRWHQFLDLV LQYHVWLGRUHV GHYHP DQDOLVDU FXLGDGRVDPHQWH WRGDV DV
LQIRUPDo}HV FRQWLGDV QHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD
&RPSDQKLDLQFOXLQGRDVUHVSHFWLYDVQRWDVH[SOLFDWLYDVEHPFRPRRVIDWRUHVGHULVFRPHQFLRQDGRV
QHVWD VHomR ³ )DWRUHV GH 5LVFR´ 2V QHJyFLRV VLWXDomR ILQDQFHLUD UHSXWDomR UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVIOX[RGHFDL[DOLTXLGH]HRXQHJyFLRVIXWXURVGD&RPSDQKLDSRGHUmRVHUDIHWDGRVGH
PDQHLUD DGYHUVD SRU TXDOTXHU GRV IDWRUHV GH ULVFR GHVFULWRV D VHJXLU 2 SUHoR GH PHUFDGR GRV
YDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDSRGHUiGLPLQXLUHPUD]mRGHTXDOTXHUGHVVHVHRX
GHRXWURVIDWRUHVGHULVFRKLSyWHVHVHPTXHRVSRWHQFLDLVLQYHVWLGRUHVSRGHUmRSHUGHUVXEVWDQFLDO
RX WRWDOPHQWH R VHX LQYHVWLPHQWR QRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD 2V ULVFRV
GHVFULWRVDEDL[RVmRDTXHOHVTXHD&RPSDQKLDFRQKHFHHDFUHGLWDTXHQDGDWDGHVWH)RUPXOiULR
GH 5HIHUrQFLD SRGHP DIHWDU D &RPSDQKLD DGYHUVDPHQWH $OpP GLVVR ULVFRV DGLFLRQDLV QmR
FRQKHFLGRVDWXDOPHQWHRXFRQVLGHUDGRVLUUHOHYDQWHVSHOD&RPSDQKLDQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLDWDPEpPSRGHUmRDIHWDUDGYHUVDPHQWHD&RPSDQKLD
3DUD RV ILQV GHVWD VHomR ³ )DWRUHV GH 5LVFR´ H[FHWR VH H[SUHVVDPHQWH LQGLFDGR GH PDQHLUD
GLYHUVDRXVHRFRQWH[WRDVVLPRH[LJLUDPHQomRDRIDWRGHTXHXPULVFRLQFHUWH]DRXSUREOHPD
SRGHUiFDXVDURXWHURXFDXVDUiRXWHUi³HIHLWRDGYHUVR´RX³HIHLWRQHJDWLYR´SDUDD&RPSDQKLDRX
H[SUHVV}HVVLPLODUHVVLJQLILFDTXHWDOULVFRLQFHUWH]DRXSUREOHPDSRGHUiRXSRGHULDFDXVDUHIHLWR
DGYHUVRUHOHYDQWHQRVQHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDUHSXWDomRUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVIOX[RGH
FDL[DOLTXLGH]HRXQHJyFLRVIXWXURVGD&RPSDQKLDHGDVVXDVFRQWURODGDVEHPFRPRQRSUHoRGRV
YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD ([SUHVV}HV VLPLODUHV LQFOXtGDV QHVWD VHomR ³
)DWRUHVGH5LVFR´GHYHPVHUFRPSUHHQGLGDVQHVVHFRQWH[WR
1mRREVWDQWHDVXEGLYLVmRGHVWDVHomR³)DWRUHVGH5LVFR´GHWHUPLQDGRVIDWRUHVGHULVFRTXH
HVWHMDPHPXPLWHPSRGHPWDPEpPVHDSOLFDUDRXWURVLWHQV
D

5LVFRVUHODFLRQDGRVj&RPSDQKLD

O sucesso no desenvolvimento, comercialização e marketing de novos produtos e
tecnologias é essencial para o crescimento da Companhia.
$VDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDGHSHQGHPGHIRUPDUHOHYDQWHGDSHVTXLVDHGRGHVHQYROYLPHQWRGH
WHFQRORJLDV DYDQoDGDV D VHUHP HPSUHJDGDV QD SURGXomR GH IHUWLOL]DQWHV HVSHFLDLV H GHIHQVLYRV
ELROyJLFRV &RPR SDUWH GH VHX SURFHVVR GH SHVTXLVD H GHVHQYROYLPHQWR GH QRYRV SURGXWRV
QHFHVVLWDPRV GH XPD HTXLSH DOWDPHQWH TXDOLILFDGD H H[SHULHQWH ODERUDWyULRV HTXLSDGRV SDUD
VXSRUWDURVWHVWHVGHSHVTXLVDEiVLFDHGHVHQYROYLPHQWRGHSURFHVVRVLQGXVWULDLVHILFLHQWHVLQYHVWLU
HPSDUFHULDVFRPLQVWLWXLo}HVGHSHVTXLVDHH[SHULPHQWRFRQWUDWDomRGHVHUYLoRGHWHUFHLURVSDUD
DSRLR QRV WHVWHV GH HILFiFLD H WR[LFROyJLFRV HTXLSDPHQWR SDUD DUPD]HQDJHP GR EDQFR GH
PLFURUJDQLVPRVGD&RPSDQKLDDSRLRGDHTXLSHDJURQ{PLFDSDUDUHDOL]DomRGHWHVWHVGHFDPSR
MXQWR D SURGXWRUHV DUFDU FRP RV FXVWRV GR SURFHVVR UHJXODWyULR H R SURFHVVR GH ODQoDPHQWR H
WUHLQDPHQWRGDHTXLSHGHYHQGDVREUHDIRUPDFRUUHWDGHXWLOL]DomRGRSURGXWR8VXDOPHQWHXP
GHIHQVLYRELROyJLFROHYDHPPpGLDDQRVDWpTXHHVWHMDDSWRDVHUFRPHUFLDOL]DGRDRFRQVXPLGRU
ILQDO2VIHUWLOL]DQWHVHVSHFLDLVSRGHPVHUGHVHQYROYLGRVHUHJXODPHQWDGRVHPXPSUD]RPHQRVGH
FHUFDGHDQRV
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+LVWRULFDPHQWHDSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVHWHFQRORJLDVHQIUHQWDGLYHUVRV
REVWiFXORV FRPR REWHQomR GH UHFXUVRV VXILFLHQWHV GLILFXOGDGHV WpFQLFDV EDUUHLUDV UHJXODWyULDV
FRPSHWLomRHIDOWDGHGHPDQGD$OpPGLVVRRSURFHVVRGHFULDomRGHQRYRVSURGXWRVHWHFQRORJLDV
pGHPRUDGRHVRPHQWHXPSHTXHQRSHUFHQWXDOGHVHXVSURMHWRVGHSHVTXLVDFRQVHJXHPFKHJDU
DWpDHWDSDILQDOGHFRPHUFLDOL]DomR1RVHWRUHPTXHDWXDPRVRVXFHVVRGHYHQGDVGHXPSURGXWR
HVWiGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRDRSLRQHLULVPRRXVHMDDRIDWRGHVHURSULPHLURplayer DGLVSRQLELOL]DU
GHWHUPLQDGDWHFQRORJLDDRPHUFDGR
$GLFLRQDOPHQWH R ODQoDPHQWR GH QRYRV SURGXWRV H WHFQRORJLDV QR PHUFDGR DSUHVHQWD GLYHUVRV
GHVDILRVGHPDUNHWLQJEHPFRPRULVFRVDVVRFLDGRVjDFHLWDomRGRS~EOLFRFRQVXPLGRUXPDYH]
TXH DV DQiOLVHV H SUHPLVVDV GD &RPSDQKLD VREUH XP GHWHUPLQDGR SURGXWR SRGHP DR ORQJR GR
SURFHVVRGHGHVHQYROYLPHQWRQmRVHFRQFUHWL]DU&RPRFRQVHTXrQFLDDFRPHUFLDOL]DomRGHQRYRV
SURGXWRVHWHFQRORJLDHDLPSOHPHQWDomRGHHVWUDWpJLDVGHFRPHUFLDOL]DomRHGLVWULEXLomRSRGHPVH
PRVWUDU LQHILFD]HV RX LQDGHTXDGDV $LQGD VH RV FRQFRUUHQWHV GD &RPSDQKLD FRQVHJXLUHP
GHVHQYROYHUHH[HFXWDUHVIRUoRVGHPDUNHWLQJPDLVHILFLHQWHVTXHRVGD&RPSDQKLDDVVXDVYHQGDV
SRGHUmRVHUQHJDWLYDPHQWHDIHWDGDV
(PRXWUDVSDODYUDVRVXFHVVRGD&RPSDQKLDGHSHQGHGHVXDKDELOLGDGHGH L FULDUGHVHQYROYHUH
FRPHUFLDOL]DU QRYRV SURGXWRV H WHFQRORJLDV TXH VHMDP DWUDWLYRV SDUD RV DJULFXOWRUHV TXH VmR RV
FRQVXPLGRUHVILQDLVGD&RPSDQKLD LL FRQWURODUDVGHVSHVDVGHSURGXomRHPDUNHWLQJVHPDIHWDU
DVYHQGDVGD&RPSDQKLD LLL SUHYHUHUHVSRQGHUHIHWLYDPHQWHDRVSURGXWRVSUHoRVHPDUNHWLQJ
GHVHQYROYLGRVSHORVVHXVFRQFRUUHQWHV LY GHVHQYROYHUSURJUDPDVGHPDUNHWLQJTXHDWHQGDPjV
QHFHVVLGDGHV H GHVHMRV GRV DJULFXOWRUHV H Y  PDQWHU XP VLVWHPD HILFLHQWH GH FRPHUFLDOL]DomR H
GLVWULEXLomR&DVRD&RPSDQKLDQmRVHMDFDSD]GHGHVHQYROYHUGHIRUPDHILFLHQWHTXDLVTXHUXPDV
GHVVDV KDELOLGDGHV RX GH ILQDQFLDU TXDOTXHU XPD GH VXDV DWLYLGDGHV LQFOXLQGR SHVTXLVD H
GHVHQYROYLPHQWRRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDSRGHUmRVHUQHJDWLYDPHQWHDIHWDGRV
Mudanças na tecnologia de produção agrícola poderão exigir investimentos consideráveis
para atualizar o portfólio e as unidades produtoras da Companhia ou poderão, de outra forma,
prejudicar a capacidade da Companhia de concorrer no mercado de fertilizantes especiais e
defensivos biológicos. Se a Companhia deixar de acompanhar os avanços tecnológicos no
setor agrícola, sua competitividade poderá ser afetada.
3RGHP RFRUUHU QR IXWXUR DYDQoRV WHFQROyJLFRV H PXGDQoDV QD IRUPD GD SURGXomR DJUtFROD $V
VROXo}HV GD &RPSDQKLD ID]HP SDUWH GH XP FRQMXQWR GH LQVXPRV H SURFHVVRV XWLOL]DGRV SHORV
SURGXWRUHVSDUDDSURGXomRDJUtFROD1HVVHVHQWLGRRXWUDVWHFQRORJLDVFRPRVHPHQWHVURWDomRGH
FXOWXUDV WHFQRORJLDV GH SODQWLR H DSOLFDomR GH SURGXWRV HQWUH RXWUDV HVWmR LQWHUOLJDGDV H ID]HP
SDUWHGHXPDVROXomRWHFQROyJLFDPDLVDPSODHPWHUPRVGHSURGXomRDJUtFROD(VVDVWHFQRORJLDV
HVWmRHPFRQVWDQWHHYROXomRHTXDOTXHUDOWHUDomRQHVVDHTXDomRSRGHWRUQDUDDWXDOWHFQRORJLDGD
&RPSDQKLD PHQRV HILFLHQWH RX REVROHWD 8PD YH] TXH DV WHFQRORJLDV HP WHUPRV GH LQVXPRV
DJUtFRODVHPpWRGRVSURGXWLYDVDJUtFRODVHQFRQWUDVHHPFRQVWDQWHHYROXomRHYHQWXDOLQFDSDFLGDGH
GHDFRPSDQKDUPRVPHOKRULDVWHFQROyJLFDVDIHWDULDDFRPSHWLWLYLGDGHGD&RPSDQKLDQRPHUFDGR
6HD&RPSDQKLDQmRIRUFDSD]GHDFRPSDQKDUDVPXGDQoDVWHFQROyJLFDVHLVWRDFDUUHWDUSHUGDGH
PHUFDGRV H GLILFXOGDGHV QD RSHUDomR GH VXDV XQLGDGHV SURGXWRUDV GH IHUWLOL]DQWHV H GHIHQVLYRV
ELROyJLFRVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDSRGHUmRVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
$GLFLRQDOPHQWHDYDQoRVWHFQROyJLFRVQRGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVSDUDRVHWRUDJUtFROD
SRGHP LPSOLFDU HP ULVFRV DGLFLRQDLV VH D &RPSDQKLD QmR IRU FDSD] GH DQWHFLSDU DV GHPDQGDV
UHODFLRQDGDV LQFOXLQGR SHUtRGRV PDLV ORQJRV H FXVWRVRV GH SHVTXLVD H GHVHQYROYLPHQWR RX
H[LJrQFLDVUHJXODWyULDVPDLVUHVWULWLYDV$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHWRGRVRVSURGXWRVTXH
HVWi DWXDOPHQWH GHVHQYROYHQGR RX TXH GHVHQYROYHUi QR IXWXUR REWHUmR DV DSURYDo}HV H
DXWRUL]Do}HVQHFHVViULDVSDUDVHUHPFRPHUFLDOL]DGRVRTXHSRGHRFRUUHUFDVRD&RPSDQKLDQmR
VHMD FDSD] GH FXPSULU FRP RV UHTXLVLWRV WpFQLFRV H[LJLGRV SHOD UHJXODPHQWDomR DSOLFiYHO RX GH
DORFDUGHIRUPDVDWLVIDWyULDRVUHFXUVRVQHFHVViULRVSDUDDFULDomRGHQRYRVSURGXWRVRXTXHRV
SURGXWRV VRE GHVHQYROYLPHQWR HQFRQWUDUmR GHPDQGD QR PHUFDGR R TXH SRGHUi DIHWDU
DGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
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A Companhia atua em um setor competitivo e um aumento da concorrência poderá reduzir a
sua rentabilidade.
2VVHWRUHVGHIHUWLOL]DQWHVHVSHFLDLVHGHIHQVLYRVELROyJLFRVHPTXHD&RPSDQKLDDWXDpFRPSHWLWLYR
VHQGRTXHRVSULQFLSDLVIDWRUHVGHGLIHUHQFLDomRHQWUHRVFRQFRUUHQWHVVmRHILFLrQFLDDJURQ{PLFD
GRVSURGXWRVIDFLOLGDGHGHPDQXVHLRHDSOLFDomRSUHoRHVHUYLoRVGHVXSRUWHRIHUHFLGRV1RVVHXV
VHWRUHV GH DWXDomR D &RPSDQKLD FRPSHWH FRP HPSUHVDV GH SHTXHQR H PpGLR SRUWH EUDVLOHLUDV
DVVLPFRPRPXOWLQDFLRQDLVGHPpGLRHJUDQGHSRUWH2VFRQFRUUHQWHVGD&RPSDQKLDSRGHPFRQWDU
FRP PHOKRUHV UHFXUVRV ILQDQFHLURV GH marketing H GH SHVTXLVD H GHVHQYROYLPHQWR EHP FRPR
SRGHPHVWDUPDLVEHPSUHSDUDGRVSDUDHQIUHQWDUVLWXDo}HVHFRQ{PLFDVHGHPHUFDGRVDGYHUVDV
$OpPGLVVRDOJXQVGRVFRQFRUUHQWHVGD&RPSDQKLDDWXDPHPGLYHUVDViUHDVHHPGLYHUVRVSDtVHV
GHVVDIRUPDGHSHQGHQGRPHQRVGHJDQKRVFRPDYHQGDLQVXPRVDJUtFRODVQR%UDVLODOJXQVSRGHP
WHUFXVWRVUHGX]LGRVSRUWHUHPDFHVVRDGHWHUPLQDGDVPDWpULDVSULPDVHPDLRULQWHJUDomRQDFDGHLD
GH SURGXomR GH IHUWLOL]DQWHV HVSHFLDLV H GHIHQVLYRV ELROyJLFRV FRORFDQGR D &RPSDQKLD HP XPD
SRVLomRGHGHVYDQWDJHPFRPSHWLWLYD
2VXFHVVRGRVFRQFRUUHQWHVGD&RPSDQKLDSRGHWRUQDURVVHXVSURGXWRVPHQRVFRPSHWLWLYRVQR
PHUFDGR UHVXOWDQGR HP YHQGDV DEDL[R GDV VXDV H[SHFWDWLYDV H UHVXOWDGRV SDVVDGRV 'HYLGR D
FRPSHWLomRQRQHJyFLRGHIHUWLOL]DQWHVHVSHFLDLVHGHIHQVLYRVELROyJLFRVD&RPSDQKLDSRGHQmR
FRQVHJXLUUHSDVVDUWRWDORXSDUFLDOPHQWHIXWXURVDXPHQWRVQRVSUHoRVGDVPDWpULDVSULPDVDRVVHXV
FOLHQWHVHFRQVHTXHQWHPHQWHDUHQWDELOLGDGHHRXYHQGDVGD&RPSDQKLDSRGHPVRIUHUUHGXomR
$OpP GLVVR RV GHIHQVLYRV ELROyJLFRV GD &RPSDQKLD HVWmR VXMHLWRV j LQWHQVD FRQFRUUrQFLD GH
GHWHUPLQDGRV SURGXWRUHV UXUDLV TXH GHVHQYROYHP XWLOL]DP H WHQWDP FRPHUFLDOL]DU VHXV SUySULRV
GHIHQVLYRVELROyJLFRVLQIRUPDOPHQWH
A Companhia pode não ser capaz de executar integralmente a sua estratégia de crescimento,
o que poderá afetar adversamente seus negócios, situação financeira e resultados
operacionais.
2GHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHDVXDFDSDFLGDGHGHH[HFXWDUVXDHVWUDWpJLDGH
QHJyFLRVTXHHQJOREDDH[SDQVmRGHVHXVVHJPHQWRVQHJyFLRVDWXDLVDH[SDQVmRJHRJUiILFDSDUD
QRYDVUHJL}HVDGRomRGHLQLFLDWLYDVSDUDDXPHQWDUDSHQHWUDomRGD&RPSDQKLDHPPHUFDGRVHP
TXHWHPDWXDomRDDTXLVLomRGHQRYRVFOLHQWHVRDXPHQWRGHcross-sell GHQWURGDEDVHH[LVWHQWH
GHFOLHQWHVGD&RPSDQKLDEHPFRPRRFUHVFLPHQWRLQRUJkQLFRSRUPHLRGHDTXLVLo}HVGHDWLYRVH
QHJyFLRV HVWUDWpJLFRV GHPDQGDP UHFXUVRV VLJQLILFDWLYRV SDUD ILQDQFLDU VHXV LQYHVWLPHQWRV H
GHVSHVDVRSHUDFLRQDLV
(P UHODomR j HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR LQRUJkQLFR QRV ~OWLPRV DQRV D &RPSDQKLD FRQFOXLX
DTXLVLo}HVGHDWLYRVHVWUDWpJLFRVHUHDOL]RXLQYHVWLPHQWRVQRkPELWRGHVHXSODQRGHQHJyFLRVRV
TXDLVHQYROYHPULVFRVHLQFHUWH]DVWDLVFRPRLQWHJUDomRGHFRODERUDGRUHVFRRUGHQDomRJHRJUiILFD
UHWHQomRGHSHVVRDVFKDYHHDGHUrQFLDjFXOWXUDHDRVYDORUHVGD&RPSDQKLD(VVHVIDWRUHVSRGHP
GHVYLUWXDURIRFRGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHFDXVDUDSHUGDGHFRODERUDGRUHVFKDYH$OpP
GLVVRDRDGTXLULUDWLYRVHVWUDWpJLFRVRXUHDOL]DURGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVD&RPSDQKLD
SRGHLQFRUUHUHPGtYLGDVDGLFLRQDLVSDUDILQDQFLDUWDLVLQYHVWLPHQWRV2VXFHVVRGDVDTXLVLo}HVRX
LQYHVWLPHQWRV p LQIOXHQFLDGR SHOD FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH HVWDEHOHFHU SUHPLVVDV SUHFLVDV
UHODWLYDVjDYDOLDomRRSHUDo}HVSRWHQFLDOGHFUHVFLPHQWRLQWHJUDomRHRXWURVIDWRUHVUHODFLRQDGRV
DRVUHVSHFWLYRVQHJyFLRV$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHDVVXDVDTXLVLo}HVRXLQYHVWLPHQWRV
SURGX]LUmR RV UHVXOWDGRVTXH HVSHUD QR PRPHQWR HP TXH FHOHEUDU RX FRQFOXLU XPD GHWHUPLQDGD
WUDQVDomR(VVDVDTXLVLo}HVHVWUDWpJLFDVHLQYHVWLPHQWRVSRGHPDLQGDUHVXOWDUHPFRQWLQJrQFLDV
DGLFLRQDLVQmRLGHQWLILFDGDVSUHYLDPHQWHSHOD&RPSDQKLD
$LQGDD&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUTXHFRQVHJXLUiREWHURVUHFXUVRVGHFDSLWDOQHFHVViULRV
RXREWrORVHPFRQGLo}HVVDWLVIDWyULDVHPGHFRUUrQFLDGHHQWUHRXWURVIDWRUHVDXPHQWRGDVWD[DV
GH MXURV SUDWLFDGRV QR PHUFDGR UHGXomR GH VXD OLTXLGH] H GR DFHVVR D PHUFDGRV ILQDQFHLURV
$GLFLRQDOPHQWH RV LQVWUXPHQWRV FRQWUDWXDLV GH IXWXURV ILQDQFLDPHQWRV D VHUHP QHJRFLDGRV SHOD
&RPSDQKLD H SRU VXDV FRQWURODGDV SRGHUmR FRQWHU FOiXVXODV UHVWULWLYDV GH HQGLYLGDPHQWR R TXH
SRGHUiUHVWULQJLUDVXDFDSDFLGDGHGHFRQWUDWDUQRYDVOLQKDVGHFUpGLWRHILQDQFLDPHQWRV
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&DVRD&RPSDQKLDQmRVHMDFDSD]GHLPSOHPHQWDURVHXSODQRGHQHJyFLRVRTXHLQFOXLDLQWHJUDomR
GHIRUPDVDWLVIDWyULDGDVDTXLVLo}HVUHDOL]DGDV LQFOXLQGRGD9LWRULD)HUWLOL]DQWHV6$DGTXLULGDHP
VHWHPEUR GH   H DTXHODV TXH SRGHUmR VHU FRQFOXtGDV IXWXUDPHQWH EHP FRPR R
GHVHQYROYLPHQWR GH QRYRV SURGXWRV D &RPSDQKLD SRGHUi WHU VHXV UHVXOWDGRV QHJDWLYDPHQWH
LPSDFWDGRV 
A onerosidade e imprevisibilidade dos processos de aprovação de produtos, que contêm
características derivadas da biotecnologia, e produtos de proteção de culturas pode afetar
negativamente o negócio da Companhia e seus resultados.
2V GHIHQVLYRV ELROyJLFRV H SURGXWRV GH SURWHomR GH FXOWXUDV GD &RPSDQKLD TXH FRQWrP
FDUDFWHUtVWLFDVGHULYDGDVGDELRWHFQRORJLDGHYHPVHUH[WHQVLYDPHQWHWHVWDGRVTXDQWRjVHJXUDQoD
HILFiFLDHLPSDFWRDPELHQWDODQWHVGHSRGHUHPVHUUHJLVWDGRVSDUDSURGXomRXWLOL]DomRYHQGDRX
FRPHUFLDOL]DomR QXP GHWHUPLQDGR PHUFDGR GH DFRUGR FRP RV SURFHVVRV SUHYLVWRV QD
UHJXODPHQWDomR2SURFHVVRGHDSURYDomRUHJXODPHQWDUpORQJRRQHURVRHFRPSOH[R2SURFHVVR
GH DSURYDomR UHJXODPHQWDU SDUD SURGXWRV TXH LQFRUSRUDP QRYRV PRGRV GH RSHUDomR RX QRYDV
WHFQRORJLDV SRGH VHU SDUWLFXODUPHQWH LPSUHYLVtYHO H LQFHUWR GHYLGR j UHJXODPHQWDomR DWXDO EHP
FRPRFRQVLGHUDo}HVGHSROtWLFDJRYHUQDPHQWDOHRUJDQL]Do}HVQmRJRYHUQDPHQWDLVHRXWUDVSDUWHV
LQWHUHVVDGDV (YHQWXDO QHJDWLYD RX DWUDVR QRV SURFHVVRV GH DSURYDomR GH SURGXWRV TXH FRQWpP
FDUDFWHUtVWLFDVGHULYDGDVGDELRWHFQRORJLDHSURGXWRVGHSURWHomRGHFXOWXUDVSRGHUiUHVXOWDUHPXP
HIHLWRQHJDWLYRQRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
A Companhia pode não ser capaz de comprovar sua titularidade sobre tecnologias,
biotecnologias, softwares, know-how, segredos industriais e outros direitos de propriedade
intelectual relacionados aos produtos por ela comercializados, hipótese em que a Companhia
poderia ser impedida de continuar utilizando referidos ativos, sem prejuízo do pagamento de
indenização por violação de propriedade intelectual, resultando em impactos adversos
relevantes para suas atividades e para seus resultados operacionais e financeiros.
$ &RPSDQKLD GHVHQYROYHX LQWHUQDPHQWH SRU PHLR GH VHXV IXQFLRQiULRV GLYHUVDV WHFQRORJLDV
ELRWHFQRORJLDV VRIWZDUHV NQRZKRZ VHJUHGRV LQGXVWULDLV H RXWURV GLUHLWRV GH SURSULHGDGH
LQWHOHFWXDOUHODFLRQDGRVDRVSURGXWRVSRUHODFRPHUFLDOL]DGRV RVTXDLVVmRGHVXPDLPSRUWkQFLD
SDUDVXDVDWLYLGDGHVHSDUDVHXVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLV
'H DFRUGR FRP D OHL EUDVLOHLUD SHUWHQFHUmR H[FOXVLYDPHQWH DR HPSUHJDGRU RV GLUHLWRV GH
SURSULHGDGHLQWHOHFWXDOUHODWLYRVDRVWUDEDOKRVGHVHQYROYLGRVGXUDQWHDYLJrQFLDGHFRQWUDWRWUDEDOKR
H[SUHVVDPHQWHGHVWLQDGRjSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWRRXHPTXHDDWLYLGDGHGRHPSUHJDGRVHMD
SUHYLVWDRXDLQGDTXHGHFRUUDGDSUySULDQDWXUH]DGRVHQFDUJRVFRQFHUQHQWHVDHVVHVYtQFXORV
1RFDVRHVSHFtILFRGD&RPSDQKLDRVFRQWUDWRVGHWUDEDOKRFHOHEUDGRVFRPHPSUHJDGRVHQYROYLGRV
QR GHVHQYROYLPHQWR GH WHFQRORJLDV ELRWHFQRORJLDV VRIWZDUHV VLVWHPDV FRPSXWDFLRQDLV LQWHUQRV
NQRZKRZ VHJUHGRV LQGXVWULDLV H RXWURV GLUHLWRV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO QHP VHPSUH VmR
H[SUHVVDPHQWHGHVWLQDGRVjSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWRRXID]HPPHQomRH[SUHVVDjVDWLYLGDGHV
DVHUHPGHVHPSHQKDGDVSRUWDLVIXQFLRQiULRVPRWLYRSHORTXDODSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOSRGHULD
QmR HVWDU DVVHJXUDGD GH DFRUGR FRP D GLVSRVLomR DFLPD $GHPDLV RV FRQWUDWRV QmR SUHYHHP
QHQKXPDFOiXVXODGHFHVVmRGHGLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDO$VVLPD&RPSDQKLDSRGHQmR
VHU FDSD] GH FRPSURYDU TXH WDLV WUDEDOKRV GHFRUUHUDP GD SUySULD QDWXUH]D GRV HQFDUJRV
FRQFHUQHQWHV DRV YtQFXORV HPSUHJDWtFLRV SRGHQGR HQIUHQWDU GLILFXOGDGHV SDUD GHIHQGHU VHXV
GLUHLWRV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO FRQWUD UHFODPDo}HV GH SHVVRDV HQYROYLGDV HP VHX
GHVHQYROYLPHQWR
&DVRD&RPSDQKLDQmRVHMDFDSD]GHFRPSURYDUVXDWLWXODULGDGHVREUHRVGLUHLWRVGHSURSULHGDGH
LQWHOHFWXDOSRGHUiVHULPSHGLGDGHFRQWLQXDUXWLOL]DQGRUHIHULGDVWHFQRORJLDV LQFOXVLYHLQWHUQDPHQWH 
HRX FRPHUFLDOL]DQGR SURGXWRV TXH XWLOL]HP LQFRUSRUHP RX GH RXWUD IRUPD VH UHODFLRQHP RX VH
DVVRFLHPDWDLVWHFQRORJLDVHVHXVGLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDO
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A proteção dos segredos industriais e direitos de propriedade intelectual da Companhia
contra vazamentos e uso não autorizado por terceiros pode aumentar seus custos e pode não
ser bem-sucedida; quaisquer falhas em proteger os segredos industriais e direitos de
propriedade intelectual da Companhia podem restringir seu diferencial competitivo e afetar
adversamente seus resultados.
2VVHJUHGRVLQGXVWULDLVHGLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGD&RPSDQKLDVmRFUXFLDLVSDUDRVVHXV
QHJyFLRVHVSHFLDOPHQWHQRVHJPHQWRGHELRWHFQRORJLD'LIHUHQWHVQDo}HVSRGHPFRQIHULUGLUHLWRV
OLPLWDGRVHRXFRPGXUDo}HVUHGX]LGDVGHSURWHomRSDUDRVSURGXWRVGD&RPSDQKLD$&RPSDQKLD
SRGHQmRVHUFDSD]GHREWHUSURWHomRSDUDVXDSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOQDVSULQFLSDLVMXULVGLo}HVHP
TXHDWXD(PFRPSOHPHQWRWHUFHLURVSRGHPTXHVWLRQDURVGLUHLWRVGD&RPSDQKLDHHYHQWXDOPHQWH
REWHU DOJXP r[LWR QD LQYDOLGDomR RX H[WLQomR GH VHXV UHJLVWURV RX PHVPR LQIULQJLU VHXV GLUHLWRV
LOHJDOPHQWHLQFOXVLYHSRUPHLRVTXHSRGHPVHUGLItFHLVGHSUHYHQLURXGHWHFWDULQFOXLQGRFDVRVGH
YD]DPHQWR insider trading RX RXWURV PHLRV GH DSURSULDomR UHSURGXomR RX FRPHUFLDOL]DomR QmR
DXWRUL]DGDV$GLFLRQDOPHQWHSRUQmRSRVVXLUTXDOTXHUUHJLVWURGHSDWHQWHQR%UDVLOHRXHPRXWURV
SDtVHVD&RPSDQKLDSRGHHQIUHQWDUGLILFXOGDGHVSDUDLPSHGLURXVRQmRDXWRUL]DGRSRUWHUFHLURV
LQFOXVLYHFRQFRUUHQWHVHPFDVRGHHYHQWXDOYD]DPHQWRGHLQIRUPDo}HV
$OpPGLVVRGHYLGRDRULWPRDFHOHUDGRGDVPXGDQoDVWHFQROyJLFDVHjFRQILGHQFLDOLGDGHGRVSHGLGRV
GHSDWHQWHVHPDOJXPDVMXULVGLo}HVRVFRQFRUUHQWHVGD&RPSDQKLDSRGHPWHUGHSRVLWDGRSHGLGRV
GHUHJLVWURGHSDWHQWHTXHQmRFRQKHFtDPRVDQWHVGDHPLVVmR(VVDVSDWHQWHVSRGHPUHGX]LUR
YDORUGRVSURGXWRVGD&RPSDQKLDHVHXSRWHQFLDOFRPSHWLWLYR$GHPDLVFDVRD&RPSDQKLDWHQKD
XVDGR DOJXPD GHVVDV WHFQRORJLDV REMHWR GH SHGLGRV GH UHJLVWURV GH SDWHQWH GHSRVLWDGRV SRU
WHUFHLURV D &RPSDQKLD SRGHUi VHU REULJDGD D REWHU OLFHQoDV GH XVR MXQWR DRV VHXV WLWXODUHV RX
SRGHUiVHULPSHGLGDGHFRQWLQXDUXWLOL]DQGRDWHFQRORJLDVHPSUHMXt]RGRSDJDPHQWRGHLQGHQL]DomR
SRUYLRODomRGHGLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGHWHUFHLURVRTXHSRGHUiUHVXOWDUHPLPSDFWRV
ILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLVUHOHYDQWHV$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHVHUiFDSD]GHREWHUHVVD
OLFHQoDHPWHUPRVDFHLWiYHLV
4XDLVTXHU IDOKDV HP SURWHJHU RV VHJUHGRV LQGXVWULDLV H GLUHLWRV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO GD
&RPSDQKLDSRGHPUHVWULQJLUVHXGLIHUHQFLDOFRPSHWLWLYRHDIHWDUDGYHUVDPHQWHVHXVUHVXOWDGRV2
JUDXGHVXFHVVRRXIUDFDVVRQRVHVIRUoRVGD&RPSDQKLDSDUDSURWHJHUVXDSURSULHGDGHLQWHOHFWXDO
DIHWDUiRVFXVWRVYHQGDVHRXWURVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
3RUILPD&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHWHUFHLURVQmRYHQKDPDTXHVWLRQDUDVXDWLWXODULGDGH
VREUH DV WHFQRORJLDV NQRZKRZ VHJUHGRV LQGXVWULDLV H RXWURV GLUHLWRV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO
GHWLGRVSHOD&RPSDQKLDHHYHQWXDOPHQWHREWHQKDPDOJXPr[LWR 1HVVDKLSyWHVHD&RPSDQKLD
ILFDULDLPSHGLGDGHFRQWLQXDUXWLOL]DQGRHFRPHUFLDOL]DQGRUHIHULGDVWHFQRORJLDVHRVSURGXWRVDHODV
DVVRFLDGRV VHP SUHMXt]R GR SDJDPHQWR GH LQGHQL]DomR SRU YLRODomR GH GLUHLWRV GH SURSULHGDGH
LQWHOHFWXDOGHWHUFHLURVRTXHFDXVDULDLPSDFWRVDGYHUVRVUHOHYDQWHVjVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDH
DVHXVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLV
A Companhia pode não ser capaz de obter ou manter o registro de suas marcas. A perda de
alguma marca considerada estratégica poderá resultar em perda substancial de ativos e
impactos adversos relevantes às atividades da Companhia e a seus resultados financeiros e
operacionais.
&HUWRV UHJLVWURV H SHGLGRV GH UHJLVWUR GH PDUFD GHWLGRV SHOD &RPSDQKLD HQIUHQWDP DOJXPDV
GLILFXOGDGHV HP VHX SURFHVVR GH REWHQomR HRX PDQXWHQomR GRV UHJLVWUR WDLV FRPR RSRVLo}HV
VREUHVWDPHQWRV SURFHVVRV DGPLQLVWUDWLYRV GH QXOLGDGH LQGHIHULPHQWR HRX SURFHVVRV MXGLFLDLV
&DVRQmRREWHQKDr[LWRQDREWHQomRHRXPDQXWHQomRGRUHJLVWURGHVXDVPDUFDVD&RPSDQKLD
SRGHUi HQIUHQWDU GLILFXOGDGHV SDUD LPSHGLU WHUFHLURV GH XWLOL]DU PDUFDV LGrQWLFDV RX VHPHOKDQWHV
LQFOXVLYHSDUDLGHQWLILFDUSURGXWRVRXVHUYLoRVFRQFRUUHQWHV$&RPSDQKLDSRGHVRIUHUGHPDQGDV
MXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVRGHYLRODomRGHGLUHLWRVGH
WHUFHLURV KLSyWHVH HP TXH SRGHULD VHU LPSHGLGD GH FRQWLQXDU XWLOL]DQGR WDLV PDUFDV DOpP GR
SDJDPHQWRGHLQGHQL]Do}HV$&RPSDQKLDQmRSRGHTXDQWLILFDURLPSDFWRHPFDVRGHSHUGDGRV
GLUHLWRVVREUHDVVXDVPDUFDVHQDKLSyWHVHGHSHUGDGHDOJXPDPDUFDFRQVLGHUDGDHVWUDWpJLFD
SRGHUiVRIUHUSHUGDVXEVWDQFLDOGHDWLYRV
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A perda de membros da alta administração e dos profissionais qualificados da Companhia,
ou a incapacidade de atrair e manter pessoal adicional para integrá-las pode ter um efeito
adverso relevante sobre a Companhia.
$ FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH PDQWHU VXD SRVLomR FRPSHWLWLYD GHSHQGH HP ODUJD HVFDOD GRV
VHUYLoRVGDVXDDOWDDGPLQLVWUDomR$OpPGLVVRD&RPSDQKLDpGHSHQGHQWHGDDWUDomRHUHWHQomR
GH SURILVVLRQDLV TXDOLILFDGRV SDUD D VXD HTXLSH GH YHQGDV SUySULD H SDUD D iUHD GH SHVTXLVD H
GHVHQYROYLPHQWR GH QRYRV SURGXWRV H WHFQRORJLDV LQFOXLQGR WpFQLFRV DJU{QRPRV 1R HQWDQWR D
&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHWHUiVXFHVVRHPDWUDLUHPDQWHUSHVVRDOTXDOLILFDGRSDUDLQWHJUDU
DVXDDOWDDGPLQLVWUDomRHDFRPSDQKDURULWPRGHFUHVFLPHQWRWDPSRXFRpFDSD]GHJDUDQWLUTXH
FRQVHJXLUi PDQWHU H FRQWUDWDU QRYRV WDOHQWRV SDUD DV VXDV HTXLSHV GH YHQGDV H GH SHVTXLVD H
GHVHQYROYLPHQWR$SHUGDGHTXDOTXHUGRVPHPEURVGHVXDDOWDDGPLQLVWUDomRLQFOXVLYHHPYLUWXGH
GDLQDELOLWDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVGHFRUUHQWHGHHYHQWXDLVSURFHVVRVEHPFRPRGHVXDVHTXLSHV
GHYHQGDVHGHSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWRRXDLQFDSDFLGDGHGHDWUDLUHPDQWHUSHVVRDODGLFLRQDO
SDUD LQWHJUiODV SRGH FDXVDU XP HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH QD VXD VLWXDomR ILQDQFHLUD H QRV VHXV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV$GLFLRQDOPHQWHHPFDVRGHSHUGDGHFRODERUDGRUHVFKDYHGD&RPSDQKLD
DSURFXUDSRUVXEVWLWXWRVSRGHDFDUUHWDUHPFXVWRVVLJQLILFDWLYRVSDUDD&RPSDQKLDDIHWDQGRVXD
VLWXDomRILQDQFHLUDVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
A perda ou a incapacidade da Companhia de obter ou manter quaisquer licenças ou
autorizações necessárias à consecução de suas atividades pode afetar negativamente o seu
negócio e seus resultados.
$ &RPSDQKLD DWXD HP XP VHWRU UHJXODGR SRU GLYHUVRV HQWHV GD DGPLQLVWUDomR S~EOLFD
SULQFLSDOPHQWHR0LQLVWpULRGD$JULFXOWXUD3HFXiULDH$EDVWHFLPHQWR±0$3$HD$JrQFLD1DFLRQDO
GH 9LJLOkQFLD 6DQLWiULD ± $19,6$ R TXH OKH REULJD D REWHU H PDQWHU GHWHUPLQDGDV OLFHQoDV H
DXWRUL]Do}HVLQFOXLQGRR&HUWLILFDGRGH&DGDVWURGH(VWDEHOHFLPHQWRHR&HUWLILFDGRGH5HJLVWURGH
(VWDEHOHFLPHQWRSDUDDSURGXomRHFRPHUFLDOL]DomRGHVHXVSURGXWRV$VOLFHQoDVHDXWRUL]Do}HV
H[LJHP HQWUH RXWURV TXH D &RPSDQKLD LQIRUPH SHULRGLFDPHQWH R FXPSULPHQWR GH UHJUDV H
HYHQWXDLVFRQGLFLRQDQWHVHVWDEHOHFLGDVSHORVyUJmRVFRPSHWHQWHV4XDOTXHUIDOKDGD&RPSDQKLD
QDREWHQomRRXPDQXWHQomRGHWDLVOLFHQoDVHDXWRUL]Do}HVSRGHUiID]HUFRPTXHD&RPSDQKLD
VHMDLPSHGLGDGHLPSOHPHQWDUHRXGHVHQYROYHUVXDVDWLYLGDGHVJHUDQGRFRQVHTXHQWHPHQWHXP
LPSDFWRQHJDWLYRHPVHXVUHVXOWDGRV
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDILVFDOL]Do}HVHDXGLWRULDVUHDOL]DGDVSHULRGLFDPHQWHSRUWDLV
yUJmRV DV TXDLV YLVDP D DYHULJXDU VH D &RPSDQKLD HVWi HP FXPSULPHQWR FRP DV REULJDo}HV
HVWDEHOHFLGDVQDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO&DVRVHMDFRQVWDWDGRQRkPELWRGHWDLVILVFDOL]Do}HV
TXDOTXHUGHVFXPSULPHQWRjVUHJUDVDSOLFiYHLVSRUSDUWHGD&RPSDQKLDDVOLFHQoDVHDXWRUL]Do}HV
QHFHVViULDV jV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD SRGHUmR VHU UHYRJDGDV RX VXVSHQVDV DOpP GH D
&RPSDQKLDHVWDUVXMHLWDDPXOWDVHDSOLFDomRGHRXWUDVSHQDOLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVRTXHSRGHUi
UHVXOWDUHPXPHIHLWRQHJDWLYRQRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWH R GHVHQYROYLPHQWR GDV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD WDPEpP HVWi VXMHLWR DR
OLFHQFLDPHQWRLPRELOLiULRLQFOXLQGR$XWRVGH9LVWRULDGR&RUSRGH%RPEHLURVH$OYDUiVGH/LFHQoD
GH8VRH)XQFLRQDPHQWRTXHGHYHPVHUREWLGRVMXQWRDRVyUJmRVUHJXODGRUHVFRPSHWHQWHVHDR
UHVSHFWLYR &RUSR GH %RPEHLURV SDUD FDGD XQLGDGH GD &RPSDQKLD $V OLFHQoDV H DXWRUL]Do}HV
LPRELOLiULDVSRVVXHPSUD]RGHYDOLGDGHHGHYHPVHUUHQRYDGDVGHWHPSRVHPWHPSRVFRPRXVHP
R SDJDPHQWR GH WD[DV GH UHQRYDomR (P UD]mR GDV GLILFXOGDGHV H OHQWLGmR GH DOJXQV yUJmRV
DGPLQLVWUDWLYRVD&RPSDQKLDSRGHQmRFRQVHJXLUREWHUWRGDVDVOLFHQoDVQHFHVViULDVRXDLQGDQmR
REWHUDVVXDVUHQRYDo}HVGHIRUPDWHPSHVWLYD$OpPGLVVRRFHQiULRGHSDQGHPLDGD&29,'
SRGHWHUHIHLWRVQRVSUD]RVHSURFHGLPHQWRVSDUDUHQRYDomRGDVOLFHQoDV
&DVRD&RPSDQKLDQmRFRQVLJDREWHUPDQWHURXUHQRYDUWHPSHVWLYDPHQWHDVOLFHQoDVQHFHVViULDV
SDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHVQDVVXDVXQLGDGHVWDOIDWRSRGHID]HUFRPTXHD&RPSDQKLD
LQFRUUDHPFXVWRVDGLFLRQDLVGHVWLQDQGRUHFXUVRVSDUDRFXPSULPHQWRGHHYHQWXDLVHQFDUJRVRX
PHVPRFRPSURPHWHURUHJXODUGHVHQYROYLPHQWRGHVXDVDWLYLGDGHV$GHPDLVGLYHUVDVSHQDOLGDGHV
SRGHP YLU D VHU DSOLFDGDV GH DFRUGR FRP R ULJRU GR QmR FXPSULPHQWR FRP R OLFHQFLDPHQWR
FRUUHVSRQGHQWHWDLVFRPR L UHVXOWDUHPDXWRVGHLQIUDomR LL DSOLFDomRGHPXOWDVVXFHVVLYDV LLL 
LPSHGLPHQWR GH DEHUWXUD H RSHUDomR GH XQLGDGHV DLQGD TXH WHPSRUDULDPHQWH LY  LQWHUGLomR RX
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IHFKDPHQWRGHXQLGDGHVDLQGDTXHWHPSRUDULDPHQWH Y H[SRUQRVDULVFRVDGLFLRQDLVRXSHUGDGH
FREHUWXUDGHVHJXURVQRFDVRGHXPDFLGHQWHGHVHJXUDQoDHSURWHomRRXHYHQWRVLPLODU YL DIHWDU
DGYHUVDPHQWHWDOLQVWDODomRHQTXDQWRXPDOLFHQoDHVWLYHUSHQGHQWHH YLL H[SRUD&RPSDQKLDEHP
FRPRRVUHSUHVHQWDQWHVGD&RPSDQKLDDVDQo}HVFULPLQDLVHPFDVRGHH[HUFtFLRGHDWLYLGDGHV
VHPDVGHYLGDVOLFHQoDV
$HVWUDWpJLDGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDSRGHUiVHUVXEVWDQFLDOPHQWHHDGYHUVDPHQWHDIHWDGDVH
QmRFRQVHJXLUDEULUHRSHUDUQRYDVXQLGDGHVHQRYRVFHQWURVGHGLVWULEXLomRVHWLYHUTXHVXVSHQGHU
RXIHFKDUDOJXPDVGDVVXDVXQLGDGHVRXDOJXPGHVHXVFHQWURVGHGLVWULEXLomRHPFRQVHTXrQFLD
GDVXDLQFDSDFLGDGHGHREWHURXUHQRYDUDVOLFHQoDVRXVHXPDFLGHQWHDIHWDUDGYHUVDPHQWHXPD
XQLGDGHRXXPFHQWURGHGLVWULEXLomRHQTXDQWRHVWLYHUFRPXPDOLFHQoDSHQGHQWH
Aumentos no preço de matérias-primas e oscilações nas cotações de commodities podem
elevar os custos de produção e reduzir os lucros da Companhia. 
2 VHJPHQWR GH IHUWLOL]DQWHV HVSHFLDLV GD &RPSDQKLD XWLOL]D DOJXPDV PDWpULDVSULPDV EiVLFDV D
PDLRULDGHODVFRPPRGLWLHVPLQHUDLVFRPRXOH[LWDIDUHODGDHJUDQXODGDWULy[LGRGHPROLEGrQLRPDS
SXULILFDGRHy[LGRGH]LQFRHQWUHRXWUDV(VVDVPDWpULDVSULPDVSRGHPVRIUHUDXPHQWRVGHSUHoR
HPYDORUHVVXSHULRUHVjTXHOHVHVSHUDGRVSHOD&RPSDQKLDLQFOXVLYHFRPDDOWHUDomRGHDOtTXRWDV
GHLPSRVWRVRXFULDomRGHQRYRVWULEXWRVRTXHSRGHFDXVDUXPDGLPLQXLomRQDUHQWDELOLGDGHGRV
SURGXWRV GHSHQGHQWHV H FRQVHTXHQWHPHQWH XPD SLRUD QD VLWXDomR ILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWHDOJXPDVGDVPDWpULDVSULPDVGD&RPSDQKLDVmRDGTXLULGDVQRPHUFDGRH[WHULRUH
SRUWDQWRSRVVXHPSUHoRVDWUHODGRVjYDULDomRGRGyODU1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGHGDVFRPSUDVGHPDWpULDSULPDHHPEDODJHPIRUDPLPSRUWDGDV&DVRKDMD
R DXPHQWR GR SUHoR GDV SULQFLSDLV PDWpULDV SULPDV TXH D &RPSDQKLD XWLOL]D QR SURFHVVR GH
SURGXomRVHXVUHVXOWDGRVSRGHUmRVHULPSDFWDGRVGHIRUPDQHJDWLYD
Incêndios ou outros desastres naturais ou de origem humana podem afetar as instalações da
Companhia ou de seus principais fornecedores e clientes, o que pode causar um efeito
material adverso em suas atividades, situação financeira e resultados operacionais.
0DQLSXODPRVFRPSRQHQWHVTXtPLFRVLQIODPiYHLVHGHFDUiWHUH[SORVLYRSDUDSURGXomRGHDOJXQV
SURGXWRVGDOLQKDGHIHUWLOL]DQWHVHVSHFLDLV,QFrQGLRVGDQRVFDXVDGRVSRUGHVDVWUHVQDWXUDLVRXGH
RULJHP KXPDQD GDQRV DPELHQWDLV H RXWUDV FRQGLo}HV LPSUHYLVWDV RX LPSUHYLVtYHLV LQFOXLQGR
DFLGHQWHVHPQRVVDVLQVWDODo}HVHSODQWDVLQGXVWULDLVSDQGHPLDV LH&29,' JXHUUDVRXDWRV
GHWHUURULVPRSRGHPFDXVDUGDQRVVLJQLILFDWLYRVjVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDGDQLILFDURXGHVWUXLU
DVVXDVLQVWDODo}HVHSURSULHGDGHVRFDVLRQDUDWUDVRVHPVHXVSURMHWRVHFDXVDUFXVWRVDGLFLRQDLV
,QWHUUXSo}HVGXUDGRXUDVQRIRUQHFLPHQWRGHHQHUJLDHOpWULFDQDVLQVWDODo}HVGD&RPSDQKLDSRGHP
LPSOLFDU DXPHQWRV VLJQLILFDWLYRV QRV FXVWRV $GLFLRQDOPHQWH DV SURSULHGDGHV TXH D &RPSDQKLD
GHVHMDRXSUHWHQGHDGTXLULUSRGHPWDPEpPVHUDIHWDGDVSRUSUREOHPDVRXFRQGLo}HVLPSUHYLVWDVGH
SODQHMDPHQWR DPELHQWDLV RX JHROyJLFDV LQFOXLQGR FRQGLo}HV RX SUREOHPDV TXH VXUJHP HP
SURSULHGDGHVGHWHUFHLURVDGMDFHQWHVRXQDVSUR[LPLGDGHVGHSURSULHGDGHVTXHD&RPSDQKLDGHVHMD
RX SUHWHQGH DGTXLULU H TXH SRGHP UHVXOWDU HP LPSDFWRV GHVIDYRUiYHLV HP WDLV SURSULHGDGHV
UHGX]LQGRDGLVSRQLELOLGDGHGHWHUUHQRV$RFRUUrQFLDGHWDLVHYHQWXDOLGDGHVSRGHFDXVDUXPHIHLWR
PDWHULDODGYHUVRQDVDWLYLGDGHVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
A Companhia pode ser responsabilizada por perdas causadas por seus produtos aos
consumidores, o que pode afetar adversamente os resultados da Companhia.
$&RPSDQKLDpXPDHPSUHVDPXOWLFDQDOHRIHUHFHVHXSURGXWRGLUHWDPHQWHSDUDVHXFRQVXPLGRU
ILQDODJULFXOWRUHVHSDUDFRRSHUDWLYDVHORMDVTXHRIHUHFHPSURGXWRVDJUtFRODV$VOHLVEUDVLOHLUDV
GHSURWHomRDRFRQVXPLGRUVmRULJRURVDVHDWULEXHPUHVSRQVDELOLGDGHREMHWLYD±HPTXHRGHYHUGH
LQGHQL]DULQGHSHQGHGHDQiOLVHGHFXOSDRXGRORGRDJHQWH±HVROLGiULDDRVIRUQHFHGRUHVSURGXWRUHV
H FRPHUFLDQWHV TXH HVWHMDP HQYROYLGRV QD FDGHLD GH FRQVXPR ± R ³FDPLQKR GR SURGXWR´ DWp R
FRQVXPLGRU ILQDO ± VHQGR GHVWHV R {QXV GD SURYD QDV Do}HV TXH WUDWHP GR WHPD FRQVXPHULVWD
1HVWHVHQWLGRDLQGDTXHDVYHQGDVVHMDPHIHWXDGDVSRUWHUFHLURVFRPRFRRSHUDWLYDVHORMDVGH
SURGXWRV DJUtFRODV D UHVSRQVDELOLGDGH GD &RPSDQKLD VREUH RV SURGXWRV SHUVLVWLUi SHUDQWH R
FRQVXPLGRU
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3OHLWRVGHGHIHVDGRFRQVXPLGRUSRGHPVHUGHGX]LGRVHPDo}HVLQGLYLGXDLVRXFROHWLYDV(VWD~OWLPD
SRGHVHUSURSRVWDHPIDYRUGRFRQVXPLGRUSHODVDXWRULGDGHVHVWDGXDLVRXIHGHUDLVSRULQWHUPpGLR
GH yUJmRV GD DGPLQLVWUDomR S~EOLFD GLUHWD RX LQGLUHWD HP SDUWLFXODU D )XQGDomR GH 3URWHomR H
'HIHVD GR &RQVXPLGRU 352&21 H SHOR 0LQLVWpULR 3~EOLFR RXSRUDVVRFLDo}HVGH SURWHomRDR
FRQVXPLGRU$o}HVMXGLFLDLVRXSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVSRGHPDOHJDUSRUH[HPSORH[LVWrQFLDGH
LQHILFiFLDGRSURGXWRSRGHQGRVHUUHODFLRQDGRDGLYHUVRVIDWRUHVLQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRD
GHIHLWR GR SURFHVVR SURGXWLYR GD IRUPXODomR RX GR DUPD]HQDPHQWR DLQGD TXH HVWH WHQKD VLGR
RSHUDGRSRUWHUFHLURTXHRVSURGXWRVGD&RPSDQKLDQmRVmRDGHTXDGRVSDUDXVRHPSODQWDo}HV
GHDOLPHQWRVRXQmRFRQWrPLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVHDGHTXDGDVRXRXWURVPRWLYRV1RFDVRGH
D&RPSDQKLDVHUUHVSRQVDELOL]DGDHPXPSURFHVVRMXGLFLDOD&RPSDQKLDSRGHVRIUHUXPLPSDFWR
QHJDWLYR HP VHXV QHJyFLRV VHMD SHOD SRVVLELOLGDGH GH LPSRVLomR GH FRQWUDSURSDJDQGD RX VHMD
DOHUWDURFRQVXPLGRUGHIRUPDPDVVLYDVREUHDUHVSRQVDELOL]DomRGHWHUPLQDGDHPMXt]RRXSHOD
SRVVLELOLGDGHGHLPSRVLomRGHSDJDPHQWRGHPXOWDRXLQGHQL]DomRDRFRQVXPLGRUTXHHPDo}HV
FROHWLYDVSRGHPDOFDQoDUPLOK}HVGHUHDLV
,PSRUWDQWHGHOLQHDUDLQGDTXHR&yGLJRGH'HIHVDGRFRQVXPLGRUSRVVXLGLVSRVLomRHVSHFtILFDVREUH
DGHVFRQVLGHUDomRGDSHUVRQDOLGDGHMXUtGLFD2WH[WROHJDOSUHYrTXHRMXL]SRGHUiGHVFRQVLGHUDUD
SHUVRQDOLGDGH MXUtGLFD GD &RPSDQKLD TXDQGR HP GHWULPHQWR GR FRQVXPLGRU KRXYHU DEXVR GH
GLUHLWRH[FHVVRGHSRGHULQIUDomRGDOHLIDWRRXDWRLOtFLWRRXYLRODomRGRVHVWDWXWRVRXFRQWUDWR
VRFLDO$OHLDLQGDSUHYrTXHWDPEpPKDYHUiDGHVFRQVLGHUDomRGDSHUVRQDOLGDGHMXUtGLFDTXDQGR
KRXYHUIDOrQFLDHVWDGRGHLQVROYrQFLDHQFHUUDPHQWRRXLQDWLYLGDGHGDSHVVRDMXUtGLFDSURYRFDGRV
SRUPiDGPLQLVWUDomR$VKLSyWHVHVSUHYLVWDVVmRPDLVUtJLGDVHDPSODVTXHDTXHODVSUHYLVWDVQR
&yGLJR&LYLOHVLJQLILFDPULVFRSDUDD&RPSDQKLDHPDo}HVGHFXQKRFRQVXPHULVWD
A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde devido à propagação
da COVID-19, a percepção de seus efeitos, ou a forma como a pandemia afetará os negócios
da Companhia depende de desenvolvimentos futuros, que são incertos e imprevisíveis e
podem afetar material e adversamente os negócios, condição financeira, resultados de
operações e fluxos de caixa da Companhia e, finalmente, sua capacidade de continuar a
operar seus negócios.
+LVWRULFDPHQWHDOJXPDVHSLGHPLDVHVXUWRVUHJLRQDLVRXJOREDLVFRPRDSURYRFDGDSHOR]LNDYtUXVSHOR
YtUXVHERODSHORYtUXV+1 SRSXODUPHQWHFRQKHFLGDFRPRJULSHDYLiULD DIHEUHDIWRVDSHORYtUXV
+1 LQIOXHQ]D$SRSXODUPHQWHFRQKHFLGDFRPRJULSHVXtQD DVtQGURPHUHVSLUDWyULDGRRULHQWHPpGLR
0(56 HDVtQGURPHUHVSLUDWyULDDJXGDJUDYH 6$56 DIHWDUDPGHWHUPLQDGRVVHWRUHVGDHFRQRPLDGRV
SDtVHVHPTXHHVVDVGRHQoDVVHSURSDJDUDP(PPDUoRGHD2UJDQL]DomR0XQGLDOGH6D~GH
206 GHFODURXDSDQGHPLDGD&29,'GRHQoDFDXVDGDSHORQRYRFRURQDYtUXV 6DUV&RY 1D
SUiWLFDDGHFODUDomRVLJQLILFRXRUHFRQKHFLPHQWRSHOD206GHTXHGHVGHHQWmRRYtUXVVHGLVVHPLQRX
SRUGLYHUVRVFRQWLQHQWHVFRPWUDQVPLVVmRVXVWHQWDGDHQWUHDVSHVVRDV
$ SDQGHPLD GD &29,' GHPDQGRX PHGLGDV UHVWULWLYDV SRU SDUWH GH DXWRULGDGHV JRYHUQDPHQWDLV
PXQGLDLVFRPRREMHWLYRGHSURWHJHUDSRSXODomRUHVXOWDQGRHPUHVWULomRQRIOX[RGHSHVVRDVLQFOXLQGR
TXDUHQWHQDHlockdownUHVWULo}HVDYLDJHQVHWUDQVSRUWHVS~EOLFRVIHFKDPHQWRSURORQJDGRGHORFDLVGH
WUDEDOKRLQWHUUXSo}HVQDFDGHLDGHVXSULPHQWRVIHFKDPHQWRGRFRPpUFLRHUHGXomRJHQHUDOL]DGDGH
FRQVXPR1R%UDVLOHVWDGRVHPXQLFtSLRVLQFOXLQGRGDVORFDOLGDGHVHPTXHRSHUDPRVDGRWDUDPDV
GLUHWUL]HVHVWDEHOHFLGDVSHOR0LQLVWpULRGD6D~GHDGRWDQGRPHGLGDVSDUDFRQWURODUDSURSDJDomRGD
GRHQoD FRPR UHVWULomR j FLUFXODomR H R LVRODPHQWR VRFLDO TXH UHVXOWDUDP QR IHFKDPHQWR GH
UHVWDXUDQWHVKRWpLVVKRSSLQJFHQWHUViUHDVGHJUDQGHFLUFXODomRSDUTXHVHGHPDLVHVSDoRVS~EOLFRV
$SDQGHPLDGD&29,'SRGHWDPEpPFDXVDUSHUWXUEDo}HVPDWHULDLVQRVQHJyFLRVHRSHUDo}HV
GD &RPSDQKLD QR IXWXUR FRPR UHVXOWDGR SRU H[HPSOR GH GLVW~UELRV QD GLVWULEXLomR GH PDWpULDV
SULPDV SUREOHPDV UHODFLRQDGRV j GLVWULEXLomR GH VHXV SURGXWRV TXDUHQWHQDV FLEHUDWDTXHV
DEVHQWHtVPRGHVHXVHPSUHJDGRVFRPRUHVXOWDGRGHGRHQoDDOpPGHRXWURVIDWRUHVHUHVWULo}HV
6HXPDSRUFHQWDJHPVLJQLILFDWLYDGDIRUoDGHWUDEDOKRGD&RPSDQKLDQmRSXGHUWUDEDOKDULQFOXVLYH
SRUPRWLYRGHGRHQoDRXYLDJHQVRXUHVWULo}HVJRYHUQDPHQWDLVUHODFLRQDGDVFRPDSDQGHPLDDV
RSHUDo}HVGD&RPSDQKLDSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGDV8PSHUtRGRSURORQJDGRGHWUDEDOKR
UHPRWRWDPEpPSRGHDXPHQWDURVULVFRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRPDVQmROLPLWDGR
D ULVFRV GH FLEHUVHJXUDQoD R TXH SRGH SUHMXGLFDU D FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH JHUHQFLDU H
RSHUDUVHXVQHJyFLRV
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1mRpSRVVtYHOJDUDQWLUTXHDVPHGLGDVUHVWULWLYDVLPSRVWDVSRUHVWDGRVHPXQLFtSLRVEUDVLOHLURVWDLV
FRPRSURLELomRGHDWLYLGDGHVQmRHVVHQFLDLVHORFNGRZQEHPFRPRRVLPSDFWRVGHFRUUHQWHVGD
SDQGHPLDQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDFRQIRUPHGHVFULWRDFLPDQmRLUmRVHDJUDYDUFDVRR%UDVLO
HQIUHQWHQRYDVRQGDVGH&29,'1RV~OWLPRVPHVHVVXUJLXXPDQRYDYDULDQWHGR&29,'QR
%UDVLOUHVXOWDQGRHPXPDXPHQWRVLJQLILFDWLYRQDTXDQWLGDGHGHLQWHUQDo}HVKRVSLWDODUHVWHQGRR
Q~PHURGHPRUWHVQR%UDVLOXOWUDSDVVDGRDPDUFDGHPLOSHVVRDVHPPDUoRGH$RPHVPR
WHPSRDYHORFLGDGHGRJRYHUQREUDVLOHLURQDDSURYDomRUHJXODWyULDGHGHWHUPLQDGDVYDFLQDVEHP
FRPR QD DTXLVLomR GH YDFLQDV H GH LQVXPRV SDUD D IDEULFDomR GH YDFLQDV WHP VLGR IRUWHPHQWH
FULWLFDGDQR%UDVLOHQRH[WHULRU
0HVPRGHSRLVGDGLPLQXLomRGRVXUWRGH&29,'D&RPSDQKLDSRGHWHULPSDFWRVPDWHULDOPHQWH
DGYHUVRVHPVHXVQHJyFLRVFRPRUHVXOWDGRGHVHXLPSDFWRHFRQ{PLFRJOREDOHHPSDUWLFXODUQR
%UDVLO LQFOXLQGR TXDOTXHU UHFHVVmR GHVDFHOHUDomR HFRQ{PLFD RX DXPHQWR QRV QtYHLV GH
GHVHPSUHJRTXHRFRUUHXRXSRGHRFRUUHUQRIXWXURRTXHSRGHGLPLQXLUDGHPDQGDSHORVSURGXWRV
SHOD&RPSDQKLD$UHFXSHUDomRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHGDFRQILDQoDGRVLQYHVWLGRUHVSDUDVXSHUDU
VHXVQtYHLVDWXDLVGHSHQGHGRGHVHPSHQKRHGRVUHVXOWDGRVDVHUHPDOFDQoDGRVSHODVSROtWLFDVGH
VD~GH S~EOLFD HVSHFLDOPHQWH GR VXFHVVR GDV FDPSDQKDV GH YDFLQDomR FRQWUD R &29,' $
LPSOHPHQWDomRLQHILFD]GHWDLVSROtWLFDVGHVD~GHS~EOLFDSRGHDIHWDUPDWHULDOHDGYHUVDPHQWHD
HFRQRPLDEUDVLOHLUDHFRQVHTXHQWHPHQWHDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
2DOFDQFHWRWDOGRLPSDFWRGDSDQGHPLDGD&29,'VREUHRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
GD &RPSDQKLD GHSHQGH GRV GHVGREUDPHQWRV IXWXURV LQFOXVLYH D GXUDomR H D GLVVHPLQDomR GD
SDQGHPLD TXH VmR LQFHUWRV H LPSUHYLVtYHLV HVSHFLDOPHQWH QR %UDVLO GH VHX LPSDFWR VREUH RV
PHUFDGRVGHFDSLWDOHILQDQFHLURHTXDOTXHUQRYDLQIRUPDomRTXHSRVVDVXUJLUVREUHDJUDYLGDGHGR
YtUXV GH VXD GLVVHPLQDomR SDUD RXWUDV UHJL}HV GDV Do}HV WRPDGDV SDUD FRQWrOD HQWUH RXWUDV
$OpP GLVVR HQWUH RXWURV IDWRUHV D UHFXSHUDomR HFRQ{PLFD GD HFRQRPLD EUDVLOHLUD WDPEpP HVWi
UHODFLRQDGDDRVXFHVVRGDVFDPSDQKDVGHYDFLQDomRFRQWUDRYtUXV&29,'$YHORFLGDGHGR
JRYHUQREUDVLOHLURQDDTXLVLomRGHYDFLQDVEHPFRPRGHLQVXPRVSDUDDIDEULFDomRGHYDFLQDVWHP
VLGRIRUWHPHQWHFULWLFDGDQR%UDVLOHQRH[WHULRU
$&RPSDQKLDQmRWHPFRQKHFLPHQWRGHHYHQWRVFRPSDUiYHLVTXHSRVVDPIRUQHFHUXPDRULHQWDomR
TXDQWRDRHIHLWRGDGLVVHPLQDomRGD&29,'HGHXPDSDQGHPLD JOREDOHFRPRUHVXOWDGRR
LPSDFWRILQDOGRVXUWRGD&29,'pLQFHUWR3DUDLQIRUPDo}HVVREUHRLPSDFWRGD&29,'QDV
DWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD1DGDWDGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLDQmRpSRVVtYHODVVHJXUDUVHIXWXUDPHQWHWDODYDOLDomRVHUiSUHMXGLFDGDWDPSRXFR
p SRVVtYHO DVVHJXUDU TXH QmR KDYHUi LQFHUWH]DV VREUH D FDSDFLGDGH GH D &RPSDQKLD FRQWLQXDU
RSHUDQGRVHXVQHJyFLRV
$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHRXWURVVXUWRVUHJLRQDLVHRXJOREDLVQmRDFRQWHFHUmR(FDVR
DFRQWHoDPQmRSRGHJDUDQWLUTXHVHUiFDSD]GHLPSHGLUXPLPSDFWRQHJDWLYRHPVHXVQHJyFLRVGH
GLPHQVmRLJXDORXVXSHULRUDRLPSDFWRSURYRFDGRSHODSDQGHPLDGD&29,'
2LPSDFWRGDSDQGHPLDGD&29,'WDPEpPSRGHSUHFLSLWDURXDJUDYDURVRXWURVULVFRVGLVFXWLGRV
QHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos podem causar efeitos
adversos para a Companhia.
$&RPSDQKLDpRXSRGHYLUDVHUUpHPSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVHDUELWUDLVQDVHVIHUDV
DPELHQWDO FtYHO FULPLQDO DGPLQLVWUDWLYD WULEXWiULD H WUDEDOKLVWD LQFOXLQGR DOHJDo}HV UHIHUHQWHV D
DGLFLRQDLVGHLQVDOXEULGDGHHSHULFXORVLGDGH FXMRVUHVXOWDGRVSRGHPVHUGHVIDYRUiYHLV'HFLV}HV
FRQWUiULDV DRV VHXV LQWHUHVVHV DRV LQWHUHVVHV GH VHXV DGPLQLVWUDGRUHV HRX GH VHXV DFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHVRXDLQGDDRVVHXVSURJQyVWLFRVGHSHUGDSRGHUmRUHSUHVHQWDUSHUGDVILQDQFHLUDVH
LPSHGLU D UHDOL]DomR GH VHXV SURMHWRV FRQIRUPH LQLFLDOPHQWH SODQHMDGRV SRGHQGR DIHWDU
DGYHUVDPHQWH VXD UHSXWDomR VHXV QHJyFLRV RX UHVXOWDGRV 2 YDORU GH SURYLV}HV IHLWDV SHOD
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&RPSDQKLD SRGHUi VHU LQIHULRU DR YDORU WRWDO GDV FRQGHQDo}HV UHIHUHQWHV DRV SURFHVVRV FLWDGRV
DFLPD
'DPHVPDIRUPDXPRXPDLVGHVHXVDGPLQLVWUDGRUHVSRGHPYLUDVHUUpXVHPSURFHVVRVMXGLFLDLV
DGPLQLVWUDWLYRV H DUELWUDLV QDV HVIHUDV DPELHQWDO FtYHO FULPLQDO DGPLQLVWUDWLYD WULEXWiULD H
WUDEDOKLVWD FXMD LQVWDXUDomR HRX UHVXOWDGRV SRGHP DIHWiORV QHJDWLYDPHQWH HVSHFLDOPHQWH VH
IRUHP SURFHVVRV GH QDWXUH]D FULPLQDO HYHQWXDOPHQWH LPSRVVLELOLWDQGRRV DR H[HUFtFLR GH VXDV
IXQo}HVQD&RPSDQKLDRTXHSRGHUiFDXVDUHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHQDVXDUHSXWDomRQRVVHXV
QHJyFLRVRXQRVVHXVUHVXOWDGRVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH3DUDPDLVLQIRUPDo}HVDFHUFDGDVDo}HV
MXGLFLDLVSURPRYLGDVFRQWUDD&RPSDQKLDYHMDRVLWHQVDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Os controles internos da Companhia podem falhar ou não ser suficientes para evitar, prevenir,
mitigar ou detectar comportamentos contrários à legislação e regulamentação de combate à
corrupção aplicáveis e aos seus padrões de ética e conduta, o que pode ocasionar impactos
adversos relevantes sobre seus negócios, sua situação financeira, seus resultados
operacionais e sobre a cotação de suas ações ordinárias.
2VSURFHVVRVGHSUHYHQomRHFRPEDWHjFRUUXSomRJRYHUQDQoDJHVWmRGHULVFRVHFRPSOLDQFHGD
&RPSDQKLD SRGHP QmR VHU FDSD]HV GH GHWHFWDU VH WRGRV RV PHPEURV GD VXD DGPLQLVWUDomR
FRODERUDGRUHV WHUFHLURV DJLQGR HP QRPH LQWHUHVVH HRX EHQHItFLR GD &RPSDQKLD EHP FRPR
FRQWUDSDUWHV DWXHP VHPSUH HP HVWULWR FXPSULPHQWR jV SROtWLFDV LQWHUQDV OHLV H UHJXODPHQWRV
YROWDGRVjSUHYHQomRHFRPEDWHjFRUUXSomRVHQGRH[HPSORVGHVVDVQRUPDVQR%UDVLOR'HFUHWR
/HLQ ³&yGLJR3HQDO´ D/HLQ ³/HLGH&ULPHV&RQWUDD2UGHP7ULEXWiULD´ 
D/HLQ ³/HLGH,PSURELGDGH$GPLQLVWUDWLYD´ D/HLQ ³/HLGH/LFLWDo}HV´ 
D /HL Q  ³/HL GH 3UHYHQomR j /DYDJHP GH 'LQKHLUR´  D /HL Q  ³/HL
$QWLFRUUXSomR´ R'HFUHWRQ ³'HFUHWR5HJXODPHQWDGRUGD/HL$QWLFRUUXSomR´ DVVLP
FRPRRXWUDVQRUPDVUHODFLRQDGDVj&RQYHQomRVREUHR&RPEDWHGD &RUUXSomRGH)XQFLRQiULRV
3~EOLFRV(VWUDQJHLURVHP7UDQVDo}HV&RPHUFLDLV,QWHUQDFLRQDLVGD2&'(
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDYLRODo}HVGHVHX&yGLJRGH&RQGXWDeWLFDGDVOHLVDFLPDFLWDGDVH
OHJLVODomR FRUUHODWD HP GHFRUUrQFLD GH FRQGXWD QRV QHJyFLRV H RFRUUrQFLD GH FRPSRUWDPHQWR
IUDXGXOHQWRHGHVRQHVWRSRUSDUWHGHVHXVDGPLQLVWUDGRUHVFRODERUDGRUHVWHUFHLURVHFRQWUDSDUWHV
$GLFLRQDOPHQWH RV SURFHVVRV GH JRYHUQDQoD SROtWLFDV JHVWmR GH ULVFRV H &RPSOLDQFH GD
&RPSDQKLDSRGHPQmRVHUFDSD]HVGHHYLWDUSUHYHQLUPLWLJDURXGHWHFWDU L YLRODo}HVjOHJLVODomR
HjUHJXODPHQWDomRDQWLFRUUXSomRDFLPDPHQFLRQDGDVRXRXWUDVYLRODo}HVUHODFLRQDGDVDRXWUDV
OHLV H UHJXODPHQWRV DSOLFiYHLV QDV HVIHUDV FtYHO DGPLQLVWUDWLYD RX FULPLQDO LL  RFRUUrQFLDV GH
FRPSRUWDPHQWRVIUDXGXOHQWRVHGHVRQHVWRVTXHVHMDPSUDWLFDGRVHPVHXLQWHUHVVHRXEHQHItFLR
LQFOXVLYHSRUSDUWHGHDGPLQLVWUDGRUHVHPSUHJDGRVSHVVRDVItVLFDVHMXUtGLFDVFRQWUDWDGDVHRXWURV
DJHQWHV TXH SRVVDP UHSUHVHQWDU RX DWXDU HP VHX QRPH LQWHUHVVH RX EHQHItFLR H LLL  RXWUDV
RFRUUrQFLDVGHFRPSRUWDPHQWRVQmRFRQGL]HQWHVFRPSULQFtSLRVpWLFRVHPRUDLVTXHSRVVDPDIHWDU
PDWHULDOHDGYHUVDPHQWHDUHSXWDomRQHJyFLRVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD
&RPSDQKLD RX D FRWDomR GH PHUFDGR GDV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD GH IRUPD QHJDWLYD
$OpPGLVVRDPLWLJDomRGRVULVFRVSUHYLVWRVHPVXDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVSRGHQmR
VHUVXILFLHQWHFRPUHODomRDRVULVFRVLGHQWLILFDGRVDWXDOPHQWHHFRPUHODomRjSUHYLVLELOLGDGHQD
LGHQWLILFDomRGHQRYRVULVFRV
$H[LVWrQFLDGHTXDLVTXHULQYHVWLJDo}HVLQTXpULWRVRXSURFHVVRVGHQDWXUH]DFULPLQDODGPLQLVWUDWLYD
RX MXGLFLDO UHODFLRQDGRV j YLRODomR GH TXDOTXHU GHVWDV OHLV QR %UDVLO RX QR H[WHULRU FRQWUD D
DGPLQLVWUDomRFRODERUDGRUHVRXWHUFHLURVTXHDJHPHPQRPHLQWHUHVVHRXEHQHItFLRGD&RPSDQKLD
SRGHPUHVXOWDUHP L PXOWDVHLQGHQL]Do}HVQDVHVIHUDVDGPLQLVWUDWLYDFLYLOHSHQDO HVVD~OWLPD
KLSyWHVHDRVDGPLQLVWUDGRUHVTXHFRQFRUUHUDPSDUDDLQIUDomR  LL REULJDomRGHUHSDUDomRGRGDQR
FDXVDGR LLL SXEOLFDomRH[WUDRUGLQiULDGHVHQWHQoDFRQGHQDWyULD LY SHUGDGRVEHQHItFLRVRXDWLYRV
LOLFLWDPHQWHREWLGRVLQFOXLQGRHYHQWXDOSHUGDGHOLFHQoDVRSHUDFLRQDLV Y VXVSHQVmRRXLQWHUGLomR
SDUFLDO GDV DWLYLGDGHV HRX YL  SHUGD GH GLUHLWRV GH FRQWUDWDU FRP D DGPLQLVWUDomR S~EOLFD GH
UHFHEHULQFHQWLYRVRXEHQHItFLRVILVFDLVRXTXDLVTXHUILQDQFLDPHQWRVHUHFXUVRVGDDGPLQLVWUDomR
S~EOLFDHQWUHRXWUDVSHQDOLGDGHVDSOLFiYHLV
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3RUFRQVHJXLQWHWRGDVHVVDVFLUFXQVWkQFLDVSRGHUmRRFDVLRQDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUH
D UHSXWDomR EHP FRPR VREUH DV RSHUDo}HV FRQGLomR ILQDQFHLUD H UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD
&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDWDPEpPSRGHYLUDVHUVROLGDULDPHQWHUHVSRQVDELOL]DGDSHORSDJDPHQWRGHPXOWDH
UHSDUDomRLQWHJUDOGRGDQRFDXVDGRHPUD]mRGHSUiWLFDVFRQWUiULDVj/HL$QWLFRUUXSomRSRUVXDV
VRFLHGDGHVFRQWURODGRUDVFRQWURODGDVFROLJDGDVRXFRQVRUFLDGDVTXHQHVVHFDVRSRGHULDPDIHWDU
PDWHULDOHDGYHUVDPHQWHDUHSXWDomRQHJyFLRVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD
&RPSDQKLDRXDFRWDomRGHPHUFDGRGHVXDVDo}HVRUGLQiULDVGHIRUPDQHJDWLYD
As atividades de controles internos, gestão de riscos e de Compliance não estão em pleno
funcionamento, o que pode impossibilitar ou aumentar as chances de falha na identificação,
tratamento e monitoramento dos riscos aos quais a Companhia está exposta.
$VSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVGD&RPSDQKLDSDUDLGHQWLILFDUPRQLWRUDUHJHUHQFLDUULVFRVSRGHPQmR
VHUWRWDOPHQWHHILFD]HVHRVFRQWUROHVLQWHUQRVSRGHPVHULQVXILFLHQWHVSDUDSUHYHQLURXGHWHFWDU
SRVVtYHLV SUiWLFDV LQDSURSULDGDV YLRODo}HV HUURV RX IUDXGH R TXH SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH D
&RPSDQKLD
$VDWLYLGDGHVGHDXGLWRULDLQWHUQDFRQWUROHVLQWHUQRVJHVWmRGHULVFRVH&RPSOLDQFHHVWmRVHQGR
HVWUXWXUDGDVHLPSOHPHQWDGDVQRFRQWH[WRGDUHDOL]DomRGR,32GD&RPSDQKLDHQDGDWDGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRHVWmRVHQGRHIHWLYDHSOHQDPHQWHUHDOL]DGDVSHOD&RPSDQKLD7DO
VLWXDomRSRGHUHVXOWDUHPHIHLWRVDGYHUVRVjVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHD&RPSDQKLDQmRSRGH
JDUDQWLUTXHWDLVHVWUXWXUDVVHUmRDGHTXDGDVRXHILFD]HVDSyVVXDLPSOHPHQWDomR
$GHPDLV HP UD]mR GR QmR IXQFLRQDPHQWR SOHQR GDV DWLYLGDGHV GH FRQWUROHV LQWHUQRV JHVWmR GH
ULVFRV H &RPSOLDQFH DV FKDQFHV GH IDOKD GD &RPSDQKLD QD LGHQWLILFDomR WUDWDPHQWR H
PRQLWRUDPHQWR GRV GLIHUHQWHV ULVFRV DRV TXDLV D &RPSDQKLD HVWi H[SRVWD VmR SRWHQFLDOL]DGDV
VHQGRTXHWDLVIDOKDVSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVDUHSXWDomRDVLWXDomRILQDQFHLUDH
SDWULPRQLDOHRSUHoRGRVYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVSHOD&RPSDQKLD
A Companhia pode não dispor de seguro suficiente para se proteger contra perdas
substanciais.
$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHDVFREHUWXUDVGDVDSyOLFHVHVWDUmRGLVSRQtYHLVRXVHUmRVXILFLHQWHV
SDUDFREULUHYHQWXDLVGDQRVGHFRUUHQWHVGHVLQLVWURVUHODFLRQDGRVDULVFRVLQHUHQWHVjVDWLYLGDGHVGD
&RPSDQKLD$OpPGLVVRH[LVWHPGHWHUPLQDGRVWLSRVGHULVFRVTXHSRGHPQmRHVWDUFREHUWRVSRUVXDV
DSyOLFHV WDLV FRPR H[HPSOLILFDWLYDPHQWH JXHUUD FDVR IRUWXLWR IRUoD PDLRU RX LQWHUUXSomR GH FHUWDV
DWLYLGDGHV$LQGDQRFDVRGRVHYHQWRVVHJXUDGRVDFREHUWXUDGDVDSyOLFHVGHVHJXURHVWiFRQGLFLRQDGD
DRSDJDPHQWRGRUHVSHFWLYRSUrPLR$IDOKDGD&RPSDQKLDHPSDJDUHVVHVSUrPLRVFXPXODGDFRPD
RFRUUrQFLD GH XP VLQLVWUR SRGHUi FRORFDU D &RPSDQKLD HP XPD VLWXDomR GH ULVFR GDGR TXH GDQRV
PHVPRTXHVHJXUDGRVQmRHVWDULDPVXMHLWRVjFREHUWXUDSHODVHJXUDGRUD
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDQmRWHPFRPRJDUDQWLUTXHTXDQGRGRYHQFLPHQWRGHVXDVDWXDLV
DSyOLFHVGHVHJXURHODFRQVHJXLUiUHQRYiODVHPWHUPRVVXILFLHQWHVHIDYRUiYHLVSDUDD&RPSDQKLD
3RUILPVLQLVWURVTXHQmRHVWHMDPFREHUWRVSRUVXDVDSyOLFHVFRQWUDWDGDVRXDLPSRVVLELOLGDGHGH
UHQRYDomRGHDSyOLFHVGHVHJXURVSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDRXVXD
FRQGLomRILQDQFHLUD
A Companhia pode não pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio aos acionistas
titulares de ações.
'HDFRUGRFRPRVHXHVWDWXWRVRFLDOD&RPSDQKLDGHYHSDJDUDRVDFLRQLVWDVQRPtQLPRGHOXFUR
OtTXLGRDQXDOFDOFXODGRHDMXVWDGRQRVWHUPRVGD/HLQVREDIRUPDGHGLYLGHQGRVREULJDWyULRV
RXMXURVVREUHFDSLWDOSUySULR2OXFUROtTXLGRSRGHVHUFDSLWDOL]DGRXWLOL]DGRSDUDFRPSHQVDUSUHMXt]RRX
UHWLGR QRV WHUPRV SUHYLVWRV QD /HL Q  H SRGH QmR VHU GLVSRQLELOL]DGR SDUD R SDJDPHQWR GH
GLYLGHQGRVRXMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULR$OpPGLVVRD/HLQSHUPLWHTXHXPDFRPSDQKLD
DEHUWD VXVSHQGD D GLVWULEXLomR REULJDWyULD GH GLYLGHQGRV HP GHWHUPLQDGR H[HUFtFLR VRFLDO FDVR R
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRLQIRUPHj$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDTXHDGLVWULEXLomRVHULDLQFRPSDWtYHO
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FRPDVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD&DVRTXDOTXHUGHVWHVHYHQWRVRFRUUDRVSURSULHWiULRVGHDo}HV
SRGHPQmRUHFHEHUGLYLGHQGRVRXMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULR
3RUILPDLVHQomRGHLPSRVWRGHUHQGDVREUHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVHDWULEXWDomRDWXDOPHQWH
LQFLGHQWH VRE R SDJDPHQWR GH MXURV VREUH FDSLWDO SUySULR SUHYLVWD QD OHJLVODomR DWXDO SRGHUi VHU
UHYLVWDHWDQWRRVGLYLGHQGRVUHFHELGRVTXDQWRRVGLVWULEXtGRVSRGHUmRSDVVDUDVHUWULEXWDGRVHRX
QRFDVRGRVMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRWHUVXDWULEXWDomRPDMRUDGDQRIXWXURLPSDFWDQGRRYDORU
OtTXLGRDVHUUHFHELGRSHORVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDDWtWXORGHSDUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
A Companhia poderá captar no futuro, por meio da emissão de valores mobiliários, o que
poderá resultar em diluição da participação do investidor no capital social da Companhia.
$&RPSDQKLDSRGHUiFDSWDUUHFXUVRVDGLFLRQDLVHSRGHRSWDUSRUREWrORVSRUPHLRGDFRORFDomRS~EOLFD
RXSULYDGDGHDo}HVRXYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVRXSHUPXWiYHLVSRUHODV$REWHQomR
GHUHFXUVRVSHOD&RPSDQKLDSRUPHLRGDHPLVVmRGHDo}HVRXYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVHP
Do}HVSRGHUiUHVXOWDUHPDOWHUDomRQDTXDQWLGDGHGHDo}HVHPFLUFXODomRHQRSUHoRGDVDo}HVH
FRQVHTXHQWHPHQWHQDGLOXLomRGDSDUWLFLSDomRDFLRQiULDGRVUHIHULGRVDFLRQLVWDVTXHSRGHUmRSDVVDUD
WHUPHQRUSDUWLFLSDomRSURSRUFLRQDOHPUHQGLPHQWRVHPHQRUSRGHUGHLQIOXrQFLDQDVGHFLV}HVWRPDGDV
SHOD&RPSDQKLDFDVRQmRH[HUoDPSRUTXDOTXHUPRWLYRVHXVGLUHLWRVGHSUHIHUrQFLDQDVXEVFULomRGH
QRYDVDo}HVHPLWLGDVHPGHFRUUrQFLDGHWDLVQRYDVRIHUWDVGHDo}HVSDUDREWHQomRGHFDSLWDODGLFLRQDO
QR IXWXUR 1D KLSyWHVH GH ILQDQFLDPHQWRV S~EOLFRV RX SULYDGRV QmR HVWDUHP GLVSRQtYHLV RX HVWDUHP
GLVSRQtYHLVHPFRQGLo}HVGHVIDYRUiYHLVRXFDVRDVVLPGHFLGDPRVDFLRQLVWDVWDLVUHFXUVRVDGLFLRQDLV
SRGHUmRVHUREWLGRVSRUPHLRGHDXPHQWRGHFDSLWDOVRFLDO4XDOTXHUUHFXUVRDGLFLRQDOREWLGRSRUPHLR
GHDXPHQWRGHFDSLWDOVRFLDOSRGHUiGLOXLUDSDUWLFLSDomRGRLQYHVWLGRUQRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD
A Companhia possui cláusulas restritivas à capacidade de endividamento em seus contratos
de dívidas. O não cumprimento desses covenants pode causar o vencimento antecipado
dessas dívidas. 
$ &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD D GHWHUPLQDGDV FOiXVXODV UHVWULWLYDV H[LVWHQWHV HP VHXV FRQWUDWRV GH
GtYLGD FRP EDVH HP GHWHUPLQDGRV tQGLFHV ILQDQFHLURV covenants financeiros  H DVSHFWRV QmR
ILQDQFHLURV REULJDo}HV 2VDVSHFWRVILQDQFHLURVHVWmRUHODFLRQDGRVFRPRVQtYHLVGHDODYDQFDJHP
GD &RPSDQKLD FRP YHULILFDo}HV XVXDOPHQWH WULPHVWUDLV H LQFOXHP tQGLFH GH OLTXLGH] FRUUHQWH
HQGLYLGDPHQWR H tQGLFH GH SDVVLYR WRWDO 2V DVSHFWRV QmR ILQDQFHLURV HVWmR UHODFLRQDGRV SRU
H[HPSORDFOiXVXODVUHVWULWLYDVGHDOWHUDomRGRFRQWUROHGLUHWRRXLQGLUHWRGD&RPSDQKLDHRXGH
WHUFHLURV JDUDQWLGRUHV H GH DOWHUDomR QD FRPSRVLomR GR FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD HRX GH
WHUFHLURVJDUDQWLGRUHVGHQWUHRXWURV
$OpPGLVVRHPGHFRUUrQFLDGDSDQGHPLDGR&29,'D&RPSDQKLDSRGHHQIUHQWDUGLILFXOGDGHV
SDUDREWHQomRGHILQDQFLDPHQWRVMXQWRDLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVRXHYHQWXDLVRXWUDVUHVWULo}HVGH
FDL[DRTXHSRGHFRPSURPHWHUHRXGLILFXOWDURFXPSULPHQWRGRVcovenants financeirosDRVTXDLV
HVWiVXMHLWD
$ &RPSDQKLD SRGH QmR VHU FDSD] GH DWHQGHU UHIHULGRV covenants financeiros HRX REULJDo}HV
GHFRUUHQWHVGHVVHVFRQWUDWRVRTXHSRGHRFDVLRQDURYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGHVXDVGtYLGDVEHP
FRPR HYHQWXDO DFLRQDPHQWR GH GLVSRVLo}HV VREUH LQDGLPSOHPHQWR FUX]DGR RX YHQFLPHQWR
DQWHFLSDGR cross default RXcross acceleration QRVWHUPRVGHRXWURVFRQWUDWRVGHILQDQFLDPHQWRH
LQVWUXPHQWRV GH GtYLGD GD &RPSDQKLD 2 YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR GH TXDOTXHU GH VHXV FRQWUDWRV
ILQDQFHLURV SRGH DIHWDU DVXDFDSDFLGDGH HPKRQUDU VHXV FRPSURPLVVRV HDFDUUHWDUXP LPSDFWR
DGYHUVRUHOHYDQWHQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHHPVXDVLWXDomRILQDQFHLUD
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHWDLVFRQWUDWRVHUHVSHFWLYRVcovenants financeirosHREULJDo}HVDRV
TXDLVD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDYLGHVHomR I LLL GR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
A Companhia está sujeita a riscos associados ao não cumprimento da Lei Geral de Proteção
de Dados e pode ser afetada adversamente pela aplicação de multas e outros tipos de
sanções.
1R DQR GH  IRL VDQFLRQDGD D /HL Q  GH  GH DJRVWR GH  FRQIRUPH DOWHUDGD
GHQRPLQDGD /HL *HUDO GH 3URWHomR GH 'DGRV ³/*3'´  UHJXODQGR DV SUiWLFDV UHODFLRQDGDV DR
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WUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVGHIRUPDJHUDOHQmRPDLVHVSDUVDHVHWRULDOFRPRDWpHQWmRRGLUHLWR
j SULYDFLGDGH H SURWHomR GH GDGRV HUD UHJXODGR QR %UDVLO $ /*3' HQWURX HP YLJRU HP  GH
VHWHPEURGHFRPDVDQomRGRSURMHWRGHOHLGHFRQYHUVmRGD0HGLGD3URYLVyULDQGH
GHDEULOGHSHOR3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFD$SHQDVRVDUWLJRVHGD/*3'TXHWUDWDP
GDV VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV HQWUDUmR HP YLJRU HP  GH DJRVWR GH  QD IRUPD GD /HL Q

$/*3'WUDQVIRUPDUiDIRUPDSHODTXDODSURWHomRGHGDGRVSHVVRDLVQR%UDVLOpUHJXODGDHWUDWDGD
FULDQGR XP PLFURVVLVWHPD GH UHJUDV TXH LPSDFWD WRGRV RV VHWRUHV GD HFRQRPLD XPD YH] TXH
HVWDEHOHFHXPQRYRPDUFROHJDODVHUREVHUYDGRQDVRSHUDo}HVGHWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLV
DOWHUDQGRGHWHUPLQDGDVGLVSRVLo}HVGR0DUFR&LYLOGD,QWHUQHWHSUHYHQGRHQWUHRXWURVRVGLUHLWRV
GRV WLWXODUHVGH GDGRV SHVVRDLV DV EDVHV OHJDLV TXH SHUPLWHP R WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV
REULJDo}HVHUHTXLVLWRVUHODWLYRVDLQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDGDLQIRUPDomRYD]DPHQWRVGHGDGRV
SHVVRDLV H DV KLSyWHVHV SHUPLWLGDV GH WUDQVIHUrQFLDV GH GDGRV SHVVRDLV LQFOXVLYH LQWHUQDFLRQDO
EHPFRPRDVVDQo}HVDVHUHPDSOLFDGDVHPFDVRGHGHVFXPSULPHQWR
$LQGD YDOH UHVVDOWDU TXH D /*3' FULRX D $XWRULGDGH 1DFLRQDO GH 3URWHomR GH 'DGRV ³$13'´ 
UHVSRQViYHO SRU HODERUDU GLUHWUL]HV H DSOLFDU DV VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV HP FDVR GH
GHVFXPSULPHQWRGD/*3'TXHDWpDSUHVHQWHGDWDDLQGDQmRWHYHDPDLRUSDUWHGHVHXVPHPEURV
QRPHDGRV 1R GLD  GH DJRVWR GH  R H[HFXWLYR IHGHUDO HGLWRX R 'HFUHWR Q 
DSURYDQGRDHVWUXWXUDUHJLPHQWDOHRTXDGURGHPRQVWUDWLYRGRVFDUJRVHPFRPLVVmRHGDVIXQo}HV
GHFRQILDQoDGD$1'3(PERUDHVWHMDIRUPDOPHQWHFRQVWLWXtGDD$13'DLQGDQmRHPLWLXQHQKXP
UHJXODPHQWRDFHUFDGDSURWHomRGHGDGRVSHVVRDLV
$&RPSDQKLDFROHWDXWLOL]DSURFHVVDDUPD]HQDHJHUHQFLDGDGRVSHVVRDLVQRFXUVRQRUPDOGHVHXV
QHJyFLRV 7DLV GDGRV SHVVRDLV SRGHP VHU SURFHVVDGRV HP GHVDFRUGR FRP D OHJLVODomR H HVWmR
VXMHLWRVDLQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDHPHVSHFLDOLQYDVmRYLRODomREORTXHLRVHTXHVWURRXYD]DPHQWRV
$&RPSDQKLDGHYHWDPEpPSURYLGHQFLDUXPDPELHQWHVHJXURSDUDRVWLWXODUHVGHGDGRV
2 LQYHVWLPHQWR SDUD PDQXWHQomR GDV FRQGLo}HV WpFQLFDV H DGPLQLVWUDWLYDV SDUD D VHJXUDQoD GD
LQIRUPDomR H SURWHomR GH GDGRV SHVVRDLV QD &RPSDQKLD VHUi QHFHVViULR LQFOXVLYH SDUD D
VXVWHQWDomR GH VXD HVWUXWXUD GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD GH SURWHomR GH GDGRV SHVVRDLV $LQGD
FRQIRUPHD/*3'D&RPSDQKLDWHPRGHYHUOHJDOGHPDQWHUXPFDQDOGHFRPXQLFDomRFRPRV
WLWXODUHVGRVGDGRVSHVVRDLVVREUHRVTXDLVUHDOL]DWUDWDPHQWRLQFOXVLYHVHXVFOLHQWHVHSDUFHLURV
FRPHUFLDLV
$/*3'WDPEpPHVWDEHOHFHTXHDVVHJXLQWHVLQIRUPDo}HVGHYHPVHUIRUQHFLGDVDRVWLWXODUHVGH
GDGRVLQFOXVLYHSRUPHLRGHDYLVRVGHSULYDFLGDGH L ILQDOLGDGH V HVSHFtILFD V GRWUDWDPHQWR LL 
PHLRV H GXUDomR GR WUDWDPHQWR LLL  LGHQWLILFDomR GR UHVSRQViYHO SHOR WUDWDPHQWR GH GDGRV LY 
LQIRUPDo}HV GH FRQWDWR GR UHVSRQViYHO SHOR WUDWDPHQWR GH GDGRV Y  LQIRUPDo}HV D UHVSHLWR GR
FRPSDUWLOKDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVFRPWHUFHLURVHDILQDOLGDGH YL GHVFULomRGDUHVSRQVDELOLGDGH
HGDUHVSRQVDELOLGDGHGRVDJHQWHVGHWUDWDPHQWRHQYROYLGRV
'DGDDHQWUDGDHPYLJRUGD/*3'HPGHVHWHPEURGHRGHVFXPSULPHQWRGHTXDLVTXHU
GLVSRVLo}HVSUHYLVWDVQD/*3'WHPFRPRULVFRV L DSURSRVLWXUDGHDo}HVMXGLFLDLVLQGLYLGXDLVRX
FROHWLYDV SOHLWHDQGR UHSDUDo}HV GH GDQRV GHFRUUHQWHV GH YLRODo}HV EDVHDGDV QmR VRPHQWH QD
/*3'PDVQDOHJLVODomRHVSDUVDHVHWRULDOVREUHSURWHomRGHGDGRVDLQGDYLJHQWHH LL DDSOLFDomR
GDVSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQR&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRUHQR0DUFR&LYLOGD,QWHUQHWHHP
FDVR GH YLRODomR GH VXDV GLVSRVLo}HV QRWDGDPHQWH DV UHJUDV GH VHJXUDQoD GR DUPD]HQDPHQWR
RQOLQHGDLQIRUPDomRXPDYH]TXHHVWHVMiWrPDWXDGRQHVWHVHQWLGRDQWHVPHVPRGDYLJrQFLDGD
/*3'HGDHIHWLYDHVWUXWXUDomRGD$13'HVSHFLDOPHQWHHPFDVRVGHLQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDTXH
UHVXOWHPHPDFHVVRVLQGHYLGRVDGDGRVSHVVRDLV
$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLDHVWUXWXUDWpFQLFDHRUJDQL]DFLRQDODGHTXDGDDRDWHQGLPHQWR
GRVUHTXLVLWRVGD/*3'SDUDRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLV
(PDJRVWRGHFRPDHQWUDGDHPYLJRUGDVVDQo}HVGD/*3'FDVRD&RPSDQKLDDLQGDQmR
HVWHMDHPFRQIRUPLGDGHFRPD/*3'HODHVXDVVXEVLGLiULDVSRGHUmRVHUVXMHLWDVjVVDQo}HVGH
IRUPDLVRODGDRXFXPXODWLYDGH L DGYHUWrQFLDFRPLQGLFDomRGHSUD]RSDUDDGRomRGHPHGLGDV
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FRUUHWLYDV LL  REULJDomR GH GLYXOJDomR GH LQFLGHQWH LLL  VXVSHQVmR SDUFLDO GR IXQFLRQDPHQWR GR
EDQFRGHGDGRVDTXHVHUHIHUHDLQIUDomRSHORSHUtRGRPi[LPRGH VHLV PHVHVSURUURJiYHOSRU
LJXDO SHUtRGR DWp D UHJXODUL]DomR GD DWLYLGDGH GH WUDWDPHQWR SHOR FRQWURODGRU HP FDVR GH
UHLQFLGrQFLD LY VXVSHQVmRGRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGHGHWUDWDPHQWRGRVGDGRVSHVVRDLVDTXHVH
UHIHUHDLQIUDomRSHORSHUtRGRPi[LPRGH VHLV PHVHVSURUURJiYHOSRULJXDOSHUtRGRHPFDVRGH
UHLQFLGrQFLD Y EORTXHLRWHPSRUiULRHRXHOLPLQDomRGHGDGRV SHVVRDLV YL SURLELomRSDUFLDORX
WRWDO GR H[HUFtFLR GH DWLYLGDGHV UHODFLRQDGDV D WUDWDPHQWR GH GDGRV H YLL  PXOWD GH DWp  GR
IDWXUDPHQWRGD HPSUHVDJUXSR RX FRQJORPHUDGR QR %UDVLO QR VHX ~OWLPRH[HUFtFLR H[FOXtGRV RV
WULEXWRVDWpRPRQWDQWHJOREDOGH5SRULQIUDomR$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRGHUiVHU
UHVSRQVDELOL]DGDSRUGDQRVPDWHULDLVPRUDLVLQGLYLGXDLVRXFROHWLYRVFDXVDGRVHVHUFRQVLGHUDGD
VROLGDULDPHQWH UHVSRQViYHO SRU GDQRV PDWHULDLV PRUDLV LQGLYLGXDLV RX FROHWLYRV FDXVDGRV SHOD
&RPSDQKLDRXSRUVXDVVXEVLGLiULDVGHYLGRDRQmRFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HVHVWDEHOHFLGDVSHOD
/*3'
&RPRH[SORUDGRD&RPSDQKLDSRGHUiVHUMXGLFLDOPHQWHGHPDQGDGDDRSDJDPHQWRGHLQGHQL]Do}HV
DRVXVXiULRVSUHMXGLFDGRVSRUYLRODo}HVGRVVHXVGLUHLWRVFRPRWLWXODUHVGHGDGRVLQFOXVLYHFDVRD
YLRODomR DRV GLUHLWRV GH WLWXODU WHQKD RFRUULGR FRPR FRQVHTXrQFLD GD DomR GH XP GRV SDUFHLURV
FRPHUFLDLV RX TXDLVTXHU WHUFHLURV TXH VHMDP FRQVLGHUDGRV XP RSHUDGRU GH GDGRV SDUD D
&RPSDQKLD
1RWDVHTXHHPRXWURVFDVRVGHYLRODomRj/*3'LQFOXVLYHHPFDVRGHLQVXILFLrQFLDQDSUHVWDomR
GHLQIRUPDo}HVVREUHRWUDWDPHQWRFRQIRUPHDVH[LJrQFLDVGD/*3'D&RPSDQKLDWDPEpPSRGHUi
VRIUHUVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVSRUyUJmRVHHQWLGDGHVGHSURWHomRGHGDGRVSHVVRDLVGHIHVDGR
FRQVXPLGRUHGHIHVDGRLQWHUHVVHS~EOLFR
'HVWD IRUPD IDOKDV QD VHJXUDQoD GRV GDGRV SHVVRDLV WUDWDGRV SHOD &RPSDQKLD H SRU VHXV
RSHUDGRUHV GH GDGRV EHP FRPR D LQDGHTXDomR j OHJLVODomR DSOLFiYHO SRGHP DFDUUHWDU PXOWDV
HOHYDGDVGLYXOJDomRGRLQFLGHQWHSDUDRPHUFDGRHOLPLQDomRGRVGDGRVSHVVRDLVGDEDVHHDWpD
VXVSHQVmR GDV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD LPSOLFDQGR FXVWRV TXH SRGHP WHU XP HIHLWR DGYHUVR
QHJDWLYR QD UHSXWDomR H UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD H FRQVHTXHQWHPHQWH DIHWDU R YDORU GH VXDV
Do}HV
$OpPGLVVRRVGDGRVHLQIRUPDo}HVJHUDGRVQDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDVmRDUPD]HQDGRVHP
VHUYLGRUHV YLUWXDLV GLUHWDPHQWH QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV DUPD]HQDPHQWR HP ³QXYHP´ 
IRUQHFLGRVSRUWHUFHLURVSURYHGRUHV&DVRHVWHVVHUYLGRUHVWHQKDPVHXIXQFLRQDPHQWRLQWHUURPSLGR
SRU IDOKDV SUySULDV IDOKDV QD SUHVWDomR GH VHUYLoRV SHORV IRUQHFHGRUHV FRQWUDWDGRV VHMD SRU
LQIHFomRSRUYtUXVQRVFRPSXWDGRUHVLQYDVmRItVLFDRXHOHWU{QLFDRXHPUD]mRGDLPSRVVLELOLGDGH
GHFXPSULPHQWRGDVGLVSRVLo}HVFRQWUDWXDLVDSOLFiYHLVSRGHKDYHUDLQWHUUXSomRWHPSRUiULDGDV
RSHUDo}HVGD&RPSDQKLDEHPFRPRDVXDUHVSRQVDELOL]DomRSHUDQWHWHUFHLURVTXHYHQKDPDVHU
DIHWDGRVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHSRUWDLVRFRUUrQFLDVRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHDVRSHUDo}HV
GD&RPSDQKLDHFRQVHTXHQWHPHQWHVHXVUHVXOWDGRV
$LQGDHPIXQomRGRFRPSDUWLOKDPHQWRGHGDGRVSDUDDUPD]HQDPHQWRHPQXYHPD&RPSDQKLD
HVWDUiVXMHLWDDRFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HVUHODFLRQDGDVjWUDQVIHUrQFLDLQWHUQDFLRQDOTXHHP
FDVRGHYLRODomRSRGHUmRVXMHLWDUD&RPSDQKLDjVSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQD/*3'HDo}HVFROHWLYDV
RXLQGLYLGXDLVGHGDQRVFDXVDGRVDRVWLWXODUHVGRVGDGRVSHVVRDLV
A Companhia pode não ser capaz de renovar ou manter em vigor os contratos de
licenciamento de software. Ademais, incidentes de segurança cibernética, incluindo ataques
à infraestrutura necessária para manter seus sistemas de TI, podem resultar em danos à
reputação e financeiros para a Companhia.
$VRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDGHSHQGHPGRIXQFLRQDPHQWRHILFLHQWHHLQLQWHUUXSWRGHVHXVVLVWHPDV
GHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomR$&RPSDQKLDGHSHQGHGHXPVLVWHPDGHWHFQRORJLDGHLQIRUPDomR
SDUD SURFHVVDU WUDQVPLWLU H SURWHJHU LQIRUPDo}HV HOHWU{QLFDV &DVR HVWHV VLVWHPDV WHQKDP VHX
IXQFLRQDPHQWRLQWHUURPSLGRSRUIDOKDVSUySULDVIDOKDVQDSUHVWDomRGHVHUYLoRVSHORVIRUQHFHGRUHV
FRQWUDWDGRVVHMDSRULQIHFomRSRUYtUXVQRVFRPSXWDGRUHVLQYDVmRItVLFDRXHOHWU{QLFDRXHPUD]mR
GDLPSRVVLELOLGDGHGHFXPSULPHQWRGDVGLVSRVLo}HVFRQWUDWXDLVDSOLFiYHLVRXGRWpUPLQRVXVSHQVmR
RX UHVFLVmR GDV UHVSHFWLYDV OLFHQoDV SRGH KDYHU D LQWHUUXSomR WHPSRUiULD GDV RSHUDo}HV GD
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&RPSDQKLDEHPFRPRDVXDUHVSRQVDELOL]DomRSHUDQWHWHUFHLURVTXHYHQKDPDVHUDIHWDGRVGLUHWD
RXLQGLUHWDPHQWHSRUWDLVRFRUUrQFLDVRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
H FRQVHTXHQWHPHQWH VHXV UHVXOWDGRV EHP FRPR LPSDFWDU QHJDWLYDPHQWH VXD UHSXWDomR H DV
LQWHUDo}HV FRP FRQFRUUHQWHV H WHUFHLURV LQFOXLQGR RUJDQL]Do}HV JRYHUQDPHQWDLV H yUJmRV
UHJXODGRUHVIRUQHFHGRUHVHRXWURV$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHVHUiFDSD]GHPDQWHURX
UHQRYDU DV OLFHQoDV GRV VRIWZDUHV SRU HOD XWLOL]DGRV QDV PHVPDV FRQGLo}HV KRMH H[LVWHQWHV RX
PHVPRHPFRQGLo}HVIDYRUiYHLVYLVWRTXHWDLVFRQWUDWRVSRGHUmRVHUVXVSHQVRVRXUHVFLQGLGRVHP
UD]mRGHGHVFXPSULPHQWRVFRQWUDWXDLVSUDWLFDGRVSHOD&RPSDQKLD LQFOXLQGRDWUDVRVQRSDJDPHQWR 
RXPHVPRGHIRUPDLPRWLYDGDRXHPIXQomRGHIDWRUHVDOKHLRVjGHFLVmRGD&RPSDQKLD&DVRQmR
VHMD FDSD] GH UHQRYDU RX PDQWHU DOJXPD OLFHQoD GH VRIWZDUH D &RPSDQKLD ILFDUi LPSHGLGD GH
FRQWLQXDUXWLOL]DQGRUHIHULGRVRIWZDUHRTXHSRGHUiUHVXOWDUHPLPSDFWRVDGYHUVRVUHOHYDQWHVSDUD
VXDVDWLYLGDGHVXPDYH]TXHD&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUTXHVHUiFDSD]GHVXEVWLWXLUWDLV
VRIWZDUHVHPWHPSRKiELOHVHPJUDQGHVLPSDFWRVjVVXDVRSHUDo}HV
$&RPSDQKLDPDQWpPHPVXDEDVHGHGDGRVLQIRUPDo}HVVHQVtYHLVGHVHXVFOLHQWHVTXHSRGHP
VHUREMHWRGHDWDTXHVFLEHUQpWLFRVSRUSDUWHGHLQGLYtGXRVTXHWHQWDPWHUDFHVVRQmRDXWRUL]DGRD
HVWDVLQIRUPDo}HVSDUDXWLOL]DomRGHIRUPDLQGHYLGD$LQGDD/*3'HVWDEHOHFHUHVSRQVDELOLGDGH
VROLGiULDHQWUHRVFRQWURODGRUHVGHGDGRVFRPRD&RPSDQKLDHRVRSHUDGRUHVGHGDGRVGHILQLGRV
FRPR RV DJHQWHV TXH UHDOL]DP WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV HP VHX QRPH H QR VHX LQWHUHVVH
VHPSUHTXHRVFRQWURODGRUHVGHGDGRVHVWLYHUHPGLUHWDPHQWHHQYROYLGRVQRWUDWDPHQWRGHGDGRV
SHVVRDLVSHORVRSHUDGRUHV,VWRVLJQLILFDTXHDVYLRODo}HVjOHJLVODomRGHSURWHomRGHGDGRVSRU
FRQWUDWDGRVHVXEFRQWUDWDGRVGD&RPSDQKLDTXHUHDOL]HPWUDWDPHQWRGHGDGRVHPVHXLQWHUHVVH
LQFOXVLYH RV SURYHGRUHV GH DSOLFDWLYRV H FRQH[mR QD LQWHUQHW SRGHUmR UHVXOWDU HP GHYHUHV GH
FRPSHQVDomRHLQGHQL]DomRSHUDQWHWHUFHLURVj&RPSDQKLDHPFDVRGHLQFLGHQWHVFLEHUQpWLFRVTXH
SRGHUmRJHUDUFXVWRVHGHVSHVDVUHOHYDQWHVHLPSDFWDURVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDH
VXDUHSXWDomR
2V UHTXLVLWRV GH VHJXUDQoD SUHYLVWRV QD OHJLVODomR DSOLFiYHO GH SURWHomR GH GDGRV GHYHP VHU
REVHUYDGRVSHOD&RPSDQKLDHSRUVXDVVXEVLGLiULDVGHPRGRDJDUDQWLUDFRQIRUPLGDGHFRPRV
UHTXLVLWRVOHJDLVHPLQLPL]DUVLWXDo}HVGHULVFRVDVTXDLVD&RPSDQKLDSRGHHVWDUH[SRVWDFRPR
DWDTXHVGHYtUXVVRIWZDUHVPDOLQWHQFLRQDGRVSDQHVHRXWURVSUREOHPDVTXHSRGHPYLUDLQWHUIHULU
LQHVSHUDGDPHQWHQDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDHSRGHPUHVXOWDUHPLQWHUUXSo}HVDWUDVRVSHUGD
GH GDGRV RX QD LQFDSDFLGDGH GH RSHUDU DOpP GH IDOKDV QRV FRQWUROHV GH VHJXUDQoD GH UHGH
4XDOTXHU LQWHUUXSomR HP VHXV VLVWHPDV SRGHUi FDXVDU HIHLWR PDWHULDO DGYHUVR VREUH RV VHXV
QHJyFLRVRXJHUDUSHUGDVILQDQFHLUDV
$OpPGLVVRGHYLGRjSDQGHPLDGD&29,'DVSUiWLFDVGHWUDEDOKRUHPRWRSHORVFRODERUDGRUHV
GD&RPSDQKLDDXPHQWDUDPRTXHH[S}HD&RPSDQKLDDXPULVFRPDLRUGHLQWHUUXSo}HVIDOKDVRX
DWDTXHVDVHXVVLVWHPDV$VVLPLQWHUUXSo}HVRXIDOKDVQRVVLVWHPDVGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomR
GD &RPSDQKLD FDXVDGDV SRU DFLGHQWHV PDX IXQFLRQDPHQWR RX DWRV PDOLQWHQFLRQDGRV SRGHP
RFDVLRQDULPSDFWRVQRIXQFLRQDPHQWRFRUSRUDWLYRFRPHUFLDOHRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDRTXH
SRGHDIHWDURVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDGHIRUPDQHJDWLYDDOpPGHDIHWDU
DGYHUVDPHQWHDVXDLPDJHPHFRQILDELOLGDGHMXQWRDRPHUFDGR$WDTXHVFLEHUQpWLFRVWrPVHWRUQDGR
FDGDYH]PDLVVRILVWLFDGRVHGLIXVRV
'HVWD IRUPD IDOKDV QD SURWHomR GRV GDGRV SHVVRDLV GH FOLHQWHV GD &RPSDQKLD EHP FRPR D
LQDGHTXDomRjOHJLVODomRDSOLFiYHOSRGHPUHVXOWDUHPFXVWRVHDIHWDUQHJDWLYDPHQWHDLPDJHPH
UHSXWDomRGD&RPSDQKLD
A Companhia pode não ser capaz de renovar ou manter em vigor os contratos de locação ou
pode ser obrigada a alterar a localização de algumas de suas unidades ou centros de
distribuição.
$ &RPSDQKLD GHVHPSHQKD DWLYLGDGHV HP LPyYHLV TXH DOXJD GH WHUFHLURV RX GH VHXV LPyYHLV
SUySULRV
$ ORFDOL]DomR HVWUDWpJLFD H WDPDQKR DGHTXDGR GHVVDV XQLGDGHV H FHQWURV GH GLVWULEXLomR p
IXQGDPHQWDOSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHVXDHVWUDWpJLDGHQHJyFLRVHFRPRUHVXOWDGRQRFDVRGH
LPyYHLVGHWHUFHLURVD&RPSDQKLDSRGHUiVHUDIHWDGDDGYHUVDPHQWHFDVRTXDOTXHUGRVFRQWUDWRV

PÁGINA: 35 de 357

Formulário de Referência - 2021 - VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

GHORFDomRVHUHQFHUUDGRHFDVRQmRVHMDSRVVtYHOUHQRYiORRXUHQRYiORVHPWHUPRVDFHLWiYHLV
$OpP GLVVR GH DFRUGR FRP D OHJLVODomR DSOLFiYHO RV SURSULHWiULRV SRGHP DXPHQWDU R DOXJXHO
SHULRGLFDPHQWH 4XDLVTXHU GHVVHV IDWRUHV SRGHUi DIHWDU DGYHUVDPHQWH D SRVLomR ILQDQFHLUD H R
UHVXOWDGRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDWDPEpPSRGHQmRFKHJDUDDFRUGRVFRPRVORFDGRUHVHPUHODomRjUHQRYDomRGRV
SUD]RVORFDWtFLRV1HVVHVFHQiULRVQRVWHUPRVGDOHJLVODomREUDVLOHLUDD&RPSDQKLDSRGHUiH[LJLU
MXGLFLDOPHQWHDUHQRYDomRGHXPFRQWUDWRGHORFDomRFRPSUD]RGHWHUPLQDGRHVXSHULRURXLJXDOD
DQRVSRUXPSUD]RDGLFLRQDOGHDQRVGHVGHTXHLQJUHVVHFRPDDomRUHQRYDWyULDQRSUD]RGH
QRPtQLPRPHVHVHQRPi[LPRDQRGHDQWHFHGrQFLDHPUHODomRjGDWDGHWpUPLQRGRSUD]R
GRFRQWUDWR$VVLPD&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFDSD]GHUHQRYDURVFRQWUDWRVGHORFDomRGHVXDV
XQLGDGHVHFHQWURVGHGLVWULEXLomRVHQmRHQWUDUHPDFRUGRFRPRVORFDGRUHVRXDOWHUQDWLYDPHQWH
VHQmRDSUHVHQWDUDDomRUHQRYDWyULDQRSUD]ROHJDORXVHQmRIRUHPFXPSULGRVRVUHTXLVLWRVOHJDLV
$ SHUGD GH TXDOTXHU XP GRV VHXV SRQWRV GH YHQGD RX GH GLVWULEXLomR HVWUDWpJLFD SRGH DIHWDU
QHJDWLYDPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHFRQGLomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
2VFRQWUDWRVGHORFDomRQmRHVWmRUHJLVWUDGRVDYHUEDGRVMXQWRDRVFDUWyULRVGHUHJLVWURGHLPyYHLV
FRPSHWHQWHV&DVRRVUHVSHFWLYRVSURSULHWiULRVGHFLGDPYHQGHURVLPyYHLVGXUDQWHDYLJrQFLDGRV
FRQWUDWRVGHORFDomRRVQRYRVSURSULHWiULRVSRGHUmRVROLFLWDUDVXDGHVRFXSDomRQRSUD]RGH
GLDVFRQWDGRVGDDTXLVLomRDLQGDTXHRSUD]RORFDWtFLRHVWHMDHPYLJRUSRUSUD]RGHWHUPLQDGROLYUH
GHTXDOTXHUSHQDOLGDGH$GLFLRQDOPHQWHHPFDVRGHDOLHQDomRGRVLPyYHLVORFDGRVRGLUHLWRGH
SUHIHUrQFLD GD &RPSDQKLD Vy VHUi RSRQtYHO D WHUFHLURV VH RV UHVSHFWLYRV FRQWUDWRV GH ORFDomR
HVWLYHUHP DYHUEDGRV QDV UHVSHFWLYDV PDWUtFXODV 6H RV FRQWUDWRV GH ORFDomR QmR HVWLYHUHP
DYHUEDGRVQDVUHVSHFWLYDVPDWUtFXODVD&RPSDQKLDWHUiVRPHQWHRGLUHLWRGHSOHLWHDULQGHQL]DomR
SRUSHUGDVHGDQRV
$OpPGLVVRVHD&RPSDQKLDGHFLGLUIHFKDUTXDOTXHUXPDGDVVXDVXQLGDGHVORFDOL]DGDVHPLPyYHLV
DOXJDGRVGHWHUFHLURVDQWHVGRILPGRSUD]RFRQWUDWXDOGDORFDomRSRGHUiVHUREULJDGDDSDJDUXPD
PXOWDFRQWUDWXDODRSURSULHWiULRFRPRFRQVHTXrQFLDGDUHVFLVmRDQWHFLSDGDGRFRQWUDWRGHORFDomR
$TXDQWLGDGHGHWDOPXOWDSRGHULDDIHWDUDGYHUVDPHQWHD&RPSDQKLDSULQFLSDOPHQWHVHDGHFLVmR
GHIHFKDPHQWRVHDSOLFDUDPDLVGHXPDXQLGDGH
3RUILPD2UJDQL]DomR0XQGLDOGH6D~GH206GHFUHWRXTXHRVXUWRGRFRURQDYtUXV &29,' 
FRQILJXUDXPDSDQGHPLDTXHSRUWDQWRDWLQJHGLYHUVRVSDtVHVHPHVFDODJOREDOPRWLYRSHORTXDO
GLYHUVRVJRYHUQRVLPSXVHUDPSROtWLFDVGHLVRODPHQWRTXHUHVXOWDUDPQRIHFKDPHQWRGRFRPpUFLR
HPGLYHUVDVORFDOLGDGHVDOpPGDUHGXomRGHFLUFXODomRGHSHVVRDVRTXHSRGHLPSDFWDUQRYROXPH
GDVRSHUDo}HVUHDOL]DGDVSHOD&RPSDQKLD1DKLSyWHVHGHD&RPSDQKLDQmRFRQVHJXLUDUFDUFRP
R SDJDPHQWR GRV UHVSHFWLYRV DOXJXpLV H FDVR WHQWH QHJRFLDUFRP RV UHVSHFWLYRV ORFDGRUHV XPD
UHGXomRGRYDORUGRDOXJXHOPHQVDORXXPDIRUPDGLIHUHQFLDGDGHSDJDPHQWRQHVWHSHUtRGRHQmR
REWHQKDVXFHVVRQDQHJRFLDomRpSRVVtYHOTXHDIDOWDGHSDJDPHQWRGRVDOXJXpLVQDIRUPDDMXVWDGD
QRV FRQWUDWRV VHMD FRQVLGHUDGD XP LQDGLPSOHPHQWR FRQWUDWXDO FDSD] GH HQVHMDU D VXD UHVFLVmR
DQWHFLSDGDHDFRQVHTXHQWHQHFHVVLGDGHGHGHVRFXSDomRRTXHSRGHUiDIHWDUQHJDWLYDPHQWHDV
RSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
Interrupções na operação das unidades produtoras da Companhia poderão afetar seus
resultados operacionais
$&RPSDQKLDSUHFLVDPDQWHURVQtYHLVGHSURGXomRSUHYLVWRVHPVXDVXQLGDGHVSURGXWRUDVDILPGH
GDU FXPSULPHQWR jV VXDV REULJDo}HV GH HQWUHJD GH IHUWLOL]DQWHV H GHIHQVLYRV ELROyJLFRV $VVLP
TXDOTXHULQWHUUXSomRQmRSURJUDPDGDRXVXVSHQVmRSURORQJDGDGHSDUFHODVXEVWDQFLDOGDSURGXomR
HPTXDOTXHUGDVLQVWDODo}HVGD&RPSDQKLDLQFOXVLYHHPGHFRUUrQFLDGD&29,'RXTXDOTXHU
DYDULD RX GHVWUXLomR GH VXDV XQLGDGHV SURGXWRUDV GH IHUWLOL]DQWHV H GHIHQVLYRV ELROyJLFRV HP
GHFRUUrQFLDGHHYHQWRVLPSUHYLVWRVRXFDWDVWUyILFRVLQWHUUXSo}HVJUHYHVIDOKDVQRVHTXLSDPHQWRV
GD &RPSDQKLD DXVrQFLD RX GHPRUD QR VXSULPHQWR GH PDWpULDVSULPDV RX RXWURV SUREOHPDV
ORJtVWLFRV RX HVFDVVH] GH HQHUJLD RX RXWURV HYHQWRV VLPLODUHV SRGHUi DIHWDU DGYHUVDPHQWH D
HIHWLYLGDGHGDSURGXomRGD&RPSDQKLDLPSDFWDQGRRYROXPHSURGX]LGRHFRQVHTXHQWHPHQWHRV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD

PÁGINA: 36 de 357

Formulário de Referência - 2021 - VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

$GHPDLV FRPR D &RPSDQKLD XWLOL]D PDWHULDLV TXtPLFRV H LQIODPiYHLV QD SURGXomR GH VHXV
IHUWLOL]DQWHVHGHIHQVLYRVELROyJLFRVD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDULVFRVRSHUDFLRQDLVLQFOXLQGRRULVFR
GH FRQWDPLQDomR DPELHQWDO RX PHVPR PRUWH H OHVmR FRUSRUDO GH IXQFLRQiULRV H SUHVWDGRUHV GH
VHUYLoRVTXHSRGHUmRUHVXOWDUHPUHVSRQVDELOLGDGHDGPLQLVWUDWLYDFLYLOHFULPLQDOSDUDD&RPSDQKLD
DVVLP FRPR UHVSRQVDELOLGDGH FULPLQDO SDUD VHXV DGPLQLVWUDGRUHV H IXQFLRQiULRV 3DUD PDLRUHV
LQIRUPDo}HVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$ RFRUUrQFLD GH TXDOTXHU HYHQWR VHMD HP GHFRUUrQFLD GH GHVDVWUHV QDWXUDLV RX IDOKD KXPDQD
SRGHUmRLPSOLFDUHPFXVWRVVLJQLILFDWLYRVGHUHIRUPDGDVLQVWDODo}HVGD&RPSDQKLDRXSDJDPHQWR
GHLQGHQL]Do}HV1RFDVRGHFRQWDPLQDomRDPELHQWDODiUHDGHYHUiVHUUHPHGLDGDHPRQLWRUDGD
SRU SHUtRGR GH WHPSR D VHU GHILQLGR SHOR yUJmR DPELHQWDO 7DLV SURFHVVRV GH UHPHGLDomR H
PRQLWRUDPHQWR SRGHP VHU FXVWRVRV H GHPRUDGRV $OpP GH WHU TXH UHPHGLDU H PRQLWRUDU D iUHD
SRGHUmR VHU DSOLFDGDV VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV TXH SRGHP FXOPLQDU HP PXOWDV GH DWp
5 FLQTXHQWDPLOK}HVGHUHDLV HPEDUJRGHVDWLYDomRHGHPROLomRGHQWUHRXWUDV
3HQDOLGDGHVFULPLQDLVWDPEpPSRGHPVHULPSRVWDVFDVRRFRUUDPGDQRVDPELHQWDLVGHFRUUHQWHVGD
FRQWDPLQDomR $VVLP XPD FRQWDPLQDomR DPELHQWDO SRGHUi DIHWDU DGYHUVDPHQWH D LPDJHP H RV
UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD $OpP GLVWR TXDOTXHU IDOKD QR FRQWUROH GH TXDOLGDGH GRV SURGXWRV GD
&RPSDQKLDRXRXWURPHFDQLVPRGHFRQWUROHGHVXDSURGXomRRXPHVPRQRVVLVWHPDVGHVHJXUDQoD
GH SURGXomR SRGHUi DIHWDU VXDV YHQGDV RX UHVXOWDU HP OLWtJLRV UHODFLRQDGRV DRV SURGXWRV GD
&RPSDQKLDRTXHSRGHUiLJXDOPHQWHDIHWDUDGYHUVDPHQWHDLPDJHPHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
Os interesses dos administradores e executivos da Companhia podem ficar excessivamente
vinculados à cotação de ações de emissão da Companhia, uma vez que participam de um
plano de remuneração baseado em ações.
2DGPLQLVWUDGRUHVHH[HFXWLYRVGD&RPSDQKLDVmRSDUWLFLSDQWHVGHSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGR
HPDo}HVFXMRSRWHQFLDOJDQKRSDUDVHXVSDUWLFLSDQWHVHVWiYLQFXODGRDRPDLRUYDORUGHPHUFDGR
GDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
2 IDWR GRV DGPLQLVWUDGRUHV H H[HFXWLYRV GD &RPSDQKLD SDUWLFLSDUHP GH SODQR GH UHPXQHUDomR
EDVHDGRHPDo}HVSRGHOHYDUDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDGLULJLUVHXVQHJyFLRVHRVH[HFXWLYRV
DFRQGX]LUHPDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDFRPPDLRUIRFRQDJHUDomRGHUHVXOWDGRVQRFXUWRSUD]R
RTXHSRGHUiQmRFRLQFLGLUFRPRVLQWHUHVVHVGRVGHPDLVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDTXHWHQKDPXPD
YLVmRGHLQYHVWLPHQWRGHORQJRSUD]R
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HVGD&RPSDQKLDYHURLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
E

5LVFRVUHODFLRQDGRVDVHXFRQWURODGRUGLUHWRRXLQGLUHWRRXJUXSRGHFRQWUROH

Os interesses dos acionistas controladores da Companhia podem entrar em conflito com os
interesses de outros detentores de suas ações ordinárias.
2VDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGD&RPSDQKLDWrPSRGHUHVSDUDHQWUHRXWUDVFRLVDVHOHJHUDPDLRULD
GRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGHWHUPLQDURUHVXOWDGRGHTXDOTXHUGHOLEHUDomRTXH
H[LMD DSURYDomR GH DFLRQLVWDV LQFOXVLYH QDV RSHUDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV UHRUJDQL]Do}HV
VRFLHWiULDV DOLHQDo}HV H D pSRFD GR SDJDPHQWR GH TXDLVTXHU GLYLGHQGRV IXWXURV REVHUYDGDV DV
H[LJrQFLDV GH SDJDPHQWR GR GLYLGHQGR REULJDWyULR LPSRVWDV SHOD /HL Q  2V DFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHV GD &RPSDQKLD SRGHUmR WHU LQWHUHVVH HP UHDOL]DU DTXLVLo}HV DOLHQDo}HV EXVFDU
ILQDQFLDPHQWRV RX RSHUDo}HV VLPLODUHV TXH SRGHP HQWUDU HP FRQIOLWR FRP RV LQWHUHVVHV GRV
LQYHVWLGRUHV H FDXVDU XP HIHLWR PDWHULDO DGYHUVR QDV DWLYLGDGHV VLWXDomR ILQDQFHLUD H UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD1mRVHSRGHDVVHJXUDUTXHRVLQWHUHVVHVGRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHV
GD&RPSDQKLDHVWDUmRDOLQKDGRVFRPRVLQWHUHVVHVGRVGHPDLVLQYHVWLGRUHVQDVGHOLEHUDo}HV
F

5LVFRVUHODFLRQDGRVDVHXVDFLRQLVWDV

1mRKiULVFRVUHOHYDQWHVQRVHQYROYHQGRFXMDIRQWHVHMDRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
G

5LVFRVUHODFLRQDGRVDVXDVFRQWURODGDVHFROLJDGDV

PÁGINA: 37 de 357

Formulário de Referência - 2021 - VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

Os resultados da Companhia dependem dos resultados de suas controladas, os quais ela não
pode assegurar que serão disponibilizados.
$FDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHFXPSULUFRPDVVXDVREULJDo}HVILQDQFHLUDVHGHSDJDUGLYLGHQGRV
DRVVHXVDFLRQLVWDVGHSHQGHGRIOX[RGHFDL[DHGRVOXFURVGHVXDVFRQWURODGDV6XDVFRQWURODGDV
SRGHP YLU D QmR SDJDU GLYLGHQGRV RX MXURV VREUH FDSLWDO SUySULR LQFOXVLYH HP GHFRUUrQFLD GRV
LPSDFWRVJHUDGRVHVWHDQRHTXHSRVVDPYLUDVHUJHUDGRVIXWXUDPHQWHHPGHFRUUrQFLDGD&29,'
1mRKiJDUDQWLDGHTXHWDLVUHFXUVRVVHUmRGLVSRQLELOL]DGRVRXTXHVHGLVSRQLELOL]DGRVVHUmR
VXILFLHQWHVSDUDRFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDHSDUDRSDJDPHQWRGH
GLYLGHQGRV DRV VHXV DFLRQLVWDV 4XDOTXHU DOWHUDomR DGYHUVD QD FRQGLomR ILQDQFHLUD RX QRV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGDVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDSRGHDIHWDURQHJyFLRFRQGLomRILQDQFHLUD
RXUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
H

5LVFRVUHODFLRQDGRVDVHXVIRUQHFHGRUHV

A utilização de mão-de-obra terceirizada pode implicar em assunção de obrigações de
natureza trabalhista e previdenciária.
$ &RPSDQKLD H VXDV VXEVLGLiULDV VH XWLOL]DP GH PmR GH REUD WHUFHLUL]DGD HP VXDV DWLYLGDGHV $
XWLOL]DomRGHPmRGHREUDWHUFHLUL]DGDSRUSDUWHGD&RPSDQKLDHGDVVXDVVXEVLGLiULDVSRGHLPSOLFDU
DVVXQomR GH FRQWLQJrQFLDV GH QDWXUH]D WUDEDOKLVWD H SUHYLGHQFLiULD $ DVVXQomR GH WDLV
FRQWLQJrQFLDVpLQHUHQWHjFRQWUDWDomRGHWHUFHLURVXPDYH]TXHSRGHVHUDWULEXtGDj&RPSDQKLDH
jVVXEVLGLiULDVQDFRQGLomRGHWRPDGRUDVGHVHUYLoRVGHWHUFHLURVDUHVSRQVDELOLGDGHSHORVGpELWRV
WUDEDOKLVWDVHSUHYLGHQFLiULRVGRVHPSUHJDGRVGDVHPSUHVDVSUHVWDGRUDVGHVHUYLoRVTXDQGRHVVDV
GHL[DUHPGHFXPSULUFRPVXDVREULJDo}HVWUDEDOKLVWDVHSUHYLGHQFLiULDV$&RPSDQKLDSRGHSRU
VXD YH] YLU D UHVSRQGHU SHODV HYHQWXDLV FRQWLQJrQFLDV WUDEDOKLVWDV H SUHYLGHQFLiULDV UHODWLYDV jV
VXDVVXEVLGLiULDVLQGHSHQGHQWHPHQWHGHVHUDVVHJXUDGRjHODHjVVXDVVXEVLGLiULDVRGLUHLWRGH
DomR GH UHJUHVVR FRQWUD DV HPSUHVDV SUHVWDGRUDV GH VHUYLoRV $ RFRUUrQFLD GH HYHQWXDLV
FRQWLQJrQFLDVFDVRYHQKDPDVHUFRQVXPDGDVSRGHUmRDIHWDUDGYHUVDPHQWHDVLWXDomRILQDQFHLUD
GD&RPSDQKLDHRVVHXVUHVXOWDGRVEHPFRPRLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHVXDLPDJHPHPFDVRGH
HYHQWXDODSOLFDomRGHPXOWDRXSDJDPHQWRGHLQGHQL]DomR
3RUILPWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDWHUFHLUL]DXPDSDUWHGHVXDVRSHUDo}HVFDVRXPDRXPDLV
GDVHPSUHVDVSUHVWDGRUDVGHVHUYLoRVWHUFHLUL]DGRVGHVFRQWLQXHVXDVDWLYLGDGHVRXLQWHUURPSDD
SUHVWDomRGHVHUYLoRVDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDSRGHUmRVHUSUHMXGLFDGDVRTXHDFDUUHWDULDXP
HIHLWRDGYHUVRHPVHXVUHVXOWDGRVHHPVXDFRQGLomRILQDQFHLUD
Não há garantia de que os fornecedores e prestadores de serviço da Companhia não venham
a se utilizar de práticas irregulares.
$ &RPSDQKLD QmR WHP FRQWUROH VREUH DV RSHUDo}HV GH IRUQHFHGRUHV H SUHVWDGRUHV GH VHUYLoR H
HYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHVTXHHVWHVSRVVDPDSUHVHQWDU$VVLPD&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXH
DOJXQV GH VHXV IRUQHFHGRUHV RX SUHVWDGRUHV GH VHUYLoR QmR YHQKDP DSUHVHQWDU SUREOHPDV FRP
TXHVW}HVWUDEDOKLVWDVRXUHODFLRQDGRVjOHJLVODomRDPELHQWDOHjVXVWHQWDELOLGDGHTXDUWHLUL]DomRGD
FDGHLDSURGXWLYDHFRQGLo}HVGHVHJXUDQoDLPSUySULDVRXPHVPRTXHYHQKDPDVHXWLOL]DUGHVVDV
LUUHJXODULGDGHVSDUDWHUHPXPFXVWRPDLVEDL[RGHVHXVSURGXWRVHFDVRVHXVIRUQHFHGRUHVRIDoDP
D&RPSDQKLDSRGHUiWHUSUHMXt]RVILQDQFHLURVHPVXDLPDJHPHHPFRQVHTXrQFLDTXHGDQRYDORU
GHVXDVDo}HV
$OpP GLVVR VH RV IRUQHFHGRUHV GD &RPSDQKLD GHL[DUHP GH XVDU SUiWLFDV FRPHUFLDLV pWLFDV H
GHVFXPSULUHPDVOHLVHUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVFRPRTXDLVTXHUOHLVFRQWUDRWUDEDOKRLQIDQWLORX
DQiORJR DR GH HVFUDYR H GH SURWHomR DPELHQWDO D &RPSDQKLD SRGHUi VHU SUHMXGLFDGD GHYLGR j
SXEOLFLGDGHQHJDWLYDRXDLPSRVLomRGHUHVSRQVDELOLGDGHVVROLGiULDVRXVXEVLGLiULDV
A Companhia pode figurar como responsável solidária pelos danos ambientais causados por
seus fornecedores
$FRQWUDWDomRGHWHUFHLURVSDUDUHDOL]DUTXDOTXHULQWHUYHQomRQRVHPSUHHQGLPHQWRVHDWLYLGDGHVGD
&RPSDQKLDQmRH[LPHDUHVSRQVDELOLGDGHGD&RPSDQKLDSRUHYHQWXDLVGDQRVDPELHQWDLVFDXVDGRV
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SHOD FRQWUDWDGD &DVR D &RPSDQKLD VHMD UHVSRQVDELOL]DGD SRU HYHQWXDLV GDQRV VHXV UHVXOWDGRV
SRGHUmRVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
I

5LVFRVUHODFLRQDGRVDVHXVFOLHQWHV

O nível de inadimplência dos clientes da Companhia poderá afetar adversamente seus
negócios, resultados operacionais e/ou situação financeira.
1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHRUHVXOWDGRGDSURYLVmRSDUD
SHUGDV GH FUpGLWRV HVSHUDGDV GRV H[HUFtFLRV LQGLFDGRV VREUH D UHFHLWD RSHUDFLRQDO OtTXLGD GRV
H[HUFtFLRVLQGLFDGRVIRLGHHUHVSHFWLYDPHQWH$H[SRVLomRDFUpGLWRGRVFOLHQWHVGD
&RPSDQKLDpUHOHYDQWHHPIXQomRGDSUiWLFDGD&RPSDQKLDGHILQDQFLDPHQWRGRVFOLHQWHVTXHp
FRQKHFLGRQHVVHVHWRUGHLQVXPRVDJUtFRODVFRPR³3UD]R6DIUD´'HDFRUGRFRPHVVDSUiWLFDRV
FOLHQWHV ID]HP R SDJDPHQWR DSHQDV DSyV R SHUtRGR GH FROKHLWD GD VDIUD $ &RPSDQKLD ID] R
IDWXUDPHQWR H FRQVHTXHQWHPHQWH HQWUHJD GRV SURGXWRV FRQIRUPH D GHPDQGD QXWULFLRQDO RX GH
GHIHVDGDIDVHYHJHWDWLYDGDFXOWXUDHPTXHVWmR3RUpPWRGRRSDJDPHQWRpIHLWRDSyVRSURGXWRU
UHFHEHURVUHFXUVRVGDYHQGDGDVDIUDHPTXHVWmR3DUDFDGDVDIUDH[LVWHXPSHUtRGRGHSDJDPHQWR
GHWHUPLQDGRQRDQRLQGHSHQGHQWHPHQWHGRPRPHQWRGDFRPSUD3RUH[HPSORDVDIUDGHVRMDWHP
DVGDWDVGHSDJDPHQWRFRQFHQWUDGRVHPGHPDLRHGHMXQKRDGHSHQGHUGDUHJLmR-iDVDIUD
GHFDIpWHPRSDJDPHQWRFRQFHQWUDGRQRVPHVHVGHVHWHPEURHRXWXEURGRDQRILVFDO
2QtYHOGHLQDGLPSOrQFLDGRVFOLHQWHVGD&RPSDQKLDSRGHVHUDIHWDGRSRUYDULiYHLVGDHFRQRPLD
FRPRWD[DGHMXURVHLQIODomREHPFRPRSULQFLSDOPHQWHSRUULVFRVUHODFLRQDGRVDRVHWRUDJUtFROD
FRPR YDULDo}HV FOLPiWLFDV +DMD YLVWD D DWXDO VLWXDomR PDFURHFRQ{PLFD EUDVLOHLUD DVVRFLDGD j
UHFHQWHSDQGHPLDGD&29,'TXHOHYRXDXPSHUtRGRSURORQJDGRGHIHFKDPHQWRGHORFDLVGH
WUDEDOKRSDUDOLVDo}HVFRPHUFLDLVHRXWUDVUHVWULo}HVVHPHOKDQWHVD&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLU
TXHDVPHGLGDVSRUHODDGRWDGDVSDUDUHDOL]DomRGHFREUDQoDGHSDJDPHQWRVVHUmRVXILFLHQWHVH
HIHWLYDVSDUDPDQWHURDWXDOQtYHOGHLQDGLPSOrQFLDGHVHXVFOLHQWHV&DVRRtQGLFHGHLQDGLPSOrQFLD
DXPHQWHRVQHJyFLRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHRXVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDSRGHUmRVHU
DGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
$SURYLVmRSDUDSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDVSDUDFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVIRLFRQVLGHUDGDSHORV
DXGLWRUHVH[WHUQRVGD&RPSDQKLDFRPRXPLWHPGH³3ULQFLSDLV$VVXQWRVGH$XGLWRULD´ 33$V QR
UHODWyULRGHDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDQXDLV
A Companhia está sujeita aos efeitos ocasionados pela relação entre oferta e demanda do
setor agrícola, assim como a sua inerente sazonalidade
$VDWLYLGDGHVGRVFOLHQWHVGD&RPSDQKLDVmRVD]RQDLVEDVHDGDVQRVFLFORVGHSODQWLRFUHVFLPHQWR
HFROKHLWD$GHFLVmRGRVFOLHQWHVGD&RPSDQKLDpDIHWDGDSHODVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVGHPHUFDGR
HFOLPiWLFDVTXHQmRSRGHPVHUDQWHFLSDGDV$GHPDQGDSRUIHUWLOL]DQWHVHVSHFLDLVHGHIHQVLYRV
ELROyJLFRVFRQFHQWUDVHGXUDQWHDWHPSRUDGDGHSODQWLRGHFXOWXUDVGHJUmRVTXHJHUDOPHQWHRFRUUH
HQWUHRVPHVHVGHVHWHPEURHGH]HPEUR(VVDVD]RQDOLGDGHJHUDYDULDo}HVQDRIHUWDHSURFXUDGRV
SURGXWRVGD&RPSDQKLDRTXHKLVWRULFDPHQWHWHPDIHWDGRRVVHXVSUHoRVSRGHQGRFRQWLQXDUD
DIHWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHQRIXWXUR$VD]RQDOLGDGHWDPEpPJHUDXPDLQFRPSDWLELOLGDGHHQWUHRIOX[R
GHFDL[DHDVGHVSHVDVIL[DVGD&RPSDQKLD
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDLQFRUUHHPGHVSHVDVIL[DVVXEVWDQFLDLVGXUDQWHWRGRDQREHPFRPRHP
GHVSHVDVVLJQLILFDWLYDVSDUDIRUPDUVHXHVWRTXHGHPDWpULDVSULPDVDQWHVGRLQtFLRGDWHPSRUDGD
GH SODQWLR $V YDULDo}HV QD GHPDQGD SRU IHUWLOL]DQWHV H GHIHQVLYRV ELROyJLFRV GD &RPSDQKLD VmR
UHVSRQViYHLVSRUVHXVUHVXOWDGRVWULPHVWUDLVTXHIUHTXHQWHPHQWHYDULDPEDVWDQWHGXUDQWHRDQR
$ VD]RQDOLGDGH WDPEpP OLPLWD DV RSRUWXQLGDGHV GRV FOLHQWHV GD &RPSDQKLD HP FXPSULU
GHWHUPLQDGDVREULJDo}HVHPFDGDHVWiJLRGRFXOWLYR1DKLSyWHVHGHFRQGLo}HVFOLPiWLFDVDGYHUVDV
RXGHLQWHUUXSo}HVQRWUDQVSRUWHGXUDQWHHVVHVEUHYHVSHUtRGRVDUHFHLWDGD&RPSDQKLDSRGHUi
VRIUHUUHGXomRHD&RPSDQKLDSRGHQmRFRQVHJXLUUHFXSHUiODDWpDWHPSRUDGDVHJXLQWH
$OpPGLVVRFDVRDVDWLYLGDGHVGRVFOLHQWHVGD&RPSDQKLDVHMDPUHVWULQJLGDVRXFDVRDGHPDQGD
VD]RQDO H[FHGD DV H[SHFWDWLYDV GD &RPSDQKLD HOD SRGH LQFRUUHU HP FXVWRV VLJQLILFDWLYRV FRP
FDUUHJDPHQWR GH HVWRTXH RX SRGH QmR FRQVHJXLU DWHQGHU FRPSOHWDPHQWH D GHPDQGD GH VHXV
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FOLHQWHV R TXH SRGH UHVXOWDU HP LPSDFWR DGYHUVR QRV UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD $GHPDLV D
VD]RQDOLGDGH GR VHWRU DJUtFROD H FRQVHTXHQWHPHQWH GDV UHFHLWDV GRV FOLHQWHV GD &RPSDQKLD
UHODFLRQDVHGLUHWDPHQWHFRPDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHFXPSULUFRPSUD]RVGHSDJDPHQWR
DIHWDQGRGHIRUPDQHJDWLYDDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDXPDYH]TXHDSRVVLELOLGDGHGHSDJDPHQWR
GDV REULJDo}HV ILQDQFHLUDV H IDWXUDV GD &RPSDQKLD GHQWUR GRV SUD]RV RULJLQDOPHQWH FRQWUDWDGRV
HVWDUiUHGX]LGD
(VWHVHRXWURVIDWRUHVUHODFLRQDGRVFRPDVD]RQDOLGDGHGRVHWRUDJUtFRODSRGHPDIHWDUGHPDQHLUD
DGYHUVDRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
J

5LVFRVUHODFLRQDGRVDRVVHWRUHVGDHFRQRPLDQRVTXDLVD&RPSDQKLDDWXH

Variações climáticas poderão impactar negativamente as atividades e os resultados da
Companhia.
$V DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD HVWmR GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGDV j SURGXomR DJUtFROD D TXDO p
VXEVWDQFLDOPHQWH GHSHQGHQWH GR FOLPD VHQGR TXH TXDLVTXHU YDULDo}HV FOLPiWLFDV SRGHP WHU XP
LPSDFWR VLJQLILFDWLYR QDV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD 6HFDV LQXQGDo}HV RQGDV GH FDORU JHDGDV
JUDQL]RHH[FHVVRGHFKXYDVmRDOJXQVGRVIHQ{PHQRVFOLPiWLFRVTXHSRGHUmRDIHWDUDGYHUVDPHQWH
R PRPHQWR H RV UHQGLPHQWRV GD FROKHLWD D iUHD SODQWDGD H R SUHoR GDV commodities &RPR
FRQVHTXrQFLD RV YROXPHV GH SURGXomR GRV IHUWLOL]DQWHV HVSHFLDLV H GHIHQVLYRV ELROyJLFRV EHP
FRPRVXDTXDOLGDGHHFXVWRSRGHUmRVHUUHGX]LGRVRTXHSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHDVYHQGDVH
RVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD1mRKiFRPRPHQVXUDUQHPFRPRSURWHJHUD&RPSDQKLDFRQWUDj
H[SRVLomRDRVGLYHUVRVLPSDFWRVTXHSRGHPVHUFDXVDGRVSHORVYDULDGRVIHQ{PHQRVGDQDWXUH]D
QHPRVSRVVtYHLVSUHMXt]RVTXHD&RPSDQKLDSRGHVRIUHUHPUD]mRGDVYDULDo}HVFOLPiWLFDV
$OpPGLVVRFRPRWHPVLGRDPSODPHQWHGLYXOJDGRHPHVWXGRVHVSHFLDOL]DGRVRDTXHFLPHQWRJOREDO
HVWiRFRUUHQGRGHIRUPDDFHOHUDGDRTXHSRGHSRWHQFLDOL]DUGHIRUPDLPSUHYLVtYHORVHIHLWRVGRV
IHQ{PHQRV FOLPiWLFRV KRMH FRQKHFLGRV 2 DTXHFLPHQWR JOREDO WDPEpP SRGH FRQWULEXLU SDUD R
VXUJLPHQWRGHQRYRVIHQ{PHQRVRXSDUDDRFRUUrQFLDQRSDtVGHIHQ{PHQRVLQpGLWRVRXGHGLItFLO
YHULILFDomRFRPRIXUDF}HVHWXI}HVGHQWUHRXWURV$GHPDLVDVWHPSHUDWXUDVPtQLPDVHPi[LPDV
RV tQGLFHV SOXYLRPpWULFRV H DV GHPDLV FDUDFWHUtVWLFDV GDV PLFURUUHJL}HV FOLPiWLFDV HP TXH D
&RPSDQKLD DWXD SRGHP VRIUHU DOWHUDo}HV LPSUHYLVtYHLV H GHYDVWDGRUDV SDUD R QHJyFLR GD
&RPSDQKLD
O uso incorreto ou contraindicado dos produtos da Companhia poderá prejudicar a reputação
ou impactar negativamente os resultados da Companhia.
2VSURGXWRVGD&RPSDQKLDIRUDPDSURYDGRVSDUDXVRQDDJULFXOWXUDHSHFXiULDGHDFRUGRFRPDV
LQVWUXo}HV GRV UHVSHFWLYRV UyWXORV &DVR RV DJULFXOWRUHV DJU{QRPRV PpGLFRV YHWHULQiULRV
SURGXWRUHVSHFXiULRVRXRXWURVLQGLYtGXRVWHQWHPXWLOL]DUQRVVRVSURGXWRVGHIRUPDLQFRUUHWDHRX
FRQWUDLQGLFDGDSRGHUmRRFRUUHUUHVXOWDGRVLQGHVHMDGRVHDWpPHVPRGDQRVUHODFLRQDGRVDRXVRGRV
SURGXWRVRTXHSRGHUiOHYDUDHYHQWXDLVUHLYLQGLFDo}HVIUHQWHj&RPSDQKLDHFRQVHTXHQWHPHQWH
DIHWDUDGYHUVDPHQWHDLPDJHPHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
$OpPGLVVRRXVRGHSURGXWRVGD&RPSDQKLDSDUDLQGLFDo}HVDOpPGDTXHODVSDUDDVTXDLVIRUDP
DSURYDGDVSRGHUiVHUSUHMXGLFLDO LQFOXVLYHDREHPHVWDUDQLPDOYHJHWDOHKXPDQR RXLQHILFLHQWHR
TXHSRGHUiDIHWDUQHJDWLYDPHQWHUHSXWDomRGD&RPSDQKLDHOHYDUDRDXPHQWRGHULVFRGHOLWtJLRV
$LQGDDXWLOL]DomRGHGHWHUPLQDGRVSURGXWRVGD&RPSDQKLDGHIRUPDLQDGHTXDGDSRGHUiFDXVDU
HIHLWRVGDQRVRVDVHUHVKXPDQRVHDRPHLRDPELHQWHLQFOXLQGRSUREOHPDVGHVD~GHGRHQoDVH
FRQWDPLQDo}HV
&DVRD&RPSDQKLDVHMDFRQVLGHUDGDHQYROYLGDSRUTXDOTXHUDJrQFLDJRYHUQDPHQWDOUHJXODGRUDRX
yUJmR MXGLFLiULR QD SURPRomR GH TXDLVTXHU GH VHXV SURGXWRV SDUD XWLOL]DomR FRQWUDLQGLFDGD WDO
DJrQFLD RX yUJmR SRGHUi HYHQWXDOPHQWH H[LJLU D DOWHUDomR GR SURFHGLPHQWR GH WUHLQDPHQWR GD
&RPSDQKLDRXGHPDWHULDLVHSUiWLFDVSURPRFLRQDLVGD&RPSDQKLDVHQGRTXHD&RPSDQKLDSRGHUi
DLQGD HVWDU VXMHLWD D PXOWDV H SHQDOLGDGHV VLJQLILFDWLYDV QR kPELWR DGPLQLVWUDWLYR H MXGLFLDO $
LPSRVLomRGHWDLVVDQo}HVSRGHDIHWDUQHJDWLYDPHQWHDUHSXWDomRHDSRVLomRGD&RPSDQKLDQR
PHUFDGR H ORJR SRGHUmR DIHWDU DGYHUVDPHQWH VHXV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H VXD VLWXDomR
ILQDQFHLUD
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K

5LVFRVUHODFLRQDGRVjUHJXODomRGRVVHWRUHVHPTXHD&RPSDQKLDDWXH

Alterações na legislação tributária brasileira, conflitos em sua interpretação e a não
renovação, modificação, limitação, suspensão ou revogação dos nossos benefícios fiscais
podem impactar adversamente a Companhia.
2*RYHUQR)HGHUDOUHJXODUPHQWHLPSOHPHQWDPXGDQoDVQDVOHLVWULEXWiULDVDVTXDLVHYHQWXDOPHQWH
SRGHP DXPHQWDU D FDUJD WULEXWiULD GD &RPSDQKLD (VVDV PXGDQoDV LQFOXHP DMXVWHV QD DOtTXRWD
DSOLFiYHO H LPSRVLomR GH WULEXWRV WHPSRUiULRV FXMRV UHFXUVRV VmR DORFDGRV D GHWHUPLQDGDV
ILQDOLGDGHVSHOR*RYHUQR)HGHUDO2VHIHLWRVGHVVDVPHGLGDVGHUHIRUPDILVFDOHTXDLVTXHURXWUDV
DOWHUDo}HVGHFRUUHQWHVGDSURPXOJDomRGHUHIRUPDVILVFDLVDGLFLRQDLVVmRLPSUHYLVtYHLVHQmRSRGHP
VHU TXDQWLILFDGRV $OJXPDV GHVVDV PHGLGDV SRGHP DXPHQWDU DV REULJDo}HV ILVFDLV WRWDLV GD
&RPSDQKLD R TXH SRU VXD YH] SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH VHXV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H
ILQDQFHLURV $ WtWXOR H[HPSOLILFDWLYR H[LVWHP GLVFXVV}HV UHFHQWHV VREUH D SRVVtYHO LQVWLWXLomR GH
QRYRV WULEXWRV WDLV FRPR R HPSUpVWLPR FRPSXOVyULR R LPSRVWR VREUH JUDQGHV IRUWXQDV H XPD
FRQWULEXLomR VREUH WUDQVDo}HV ILQDQFHLUDV EHP FRPR IRUDP UHWRPDGDV GLVFXVV}HV VREUH D
UHYRJDomRGDLVHQomRGHLPSRVWRGHUHQGDVREUHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
2XWURVVLP DWXDOPHQWH H[LVWHP QR FRQJUHVVR EUDVLOHLUR SURSRVWDV SDUD D LPSOHPHQWDomR GH XPD
UHIRUPD WULEXWiULD (QWUH DV SURSRVWDV HP GLVFXVVmR H[LVWH D SRVVLELOLGDGH GH XPD PXGDQoD
FRPSOHWD QR VLVWHPD GH WULEXWDomR DR FRQVXPR TXH H[WLQJXLULD WUrV WULEXWRV IHGHUDLV  ,3, 3,6 H
&2),16R,&06TXHpHVWDGXDOHR,66PXQLFLSDOSDUDDFULDomRGHXP~QLFRQRYR,PSRVWRVREUH
2SHUDo}HVFRP%HQVH6HUYLoRV ³,%6´ TXHLQFLGLULDVREUHRFRQVXPR$GHPDLVUHFHQWHPHQWHR
*RYHUQR)HGHUDODSUHVHQWRXQRYDSURSRVWDGHUHIRUPDWULEXWiULDSDUDFULDomRGD&RQWULEXLomR6RFLDO
VREUH 2SHUDo}HV FRP %HQV H 6HUYLoRV ³&%6´  HP VXEVWLWXLomR jV FRQWULEXLo}HV GR 3,6 H GD
&2),16 TXH GHWHUPLQD XP UHJLPH GLIHUHQFLDGR SDUD R VHWRU GH FRPEXVWtYHLV &DVR KDMD XPD
UHIRUPDWULEXWiULDRXTXDLVTXHUPXGDQoDVQDOHJLVODomRHUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHLVTXHDOWHUHP
RV WULEXWRV DSOLFiYHLV RX LQFHQWLYRV ILVFDLVUHJLPHV HVSHFLDLV GXUDQWH RX DSyV VHXV SUD]RV GH
YLJrQFLDD&RPSDQKLDSRGHUiWHUVHXVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVDIHWDGRVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH
$SDQGHPLDGD&29,'HDGHFUHWDomRGRHVWDGRGHFDODPLGDGHSRGHPUHVXOWDUHPLPSDFWRV
VRFLRHFRQ{PLFRVGHORQJRDOFDQFHLQFOXLQGRXPDSRVVtYHOTXHGDGDDUUHFDGDomRQRSDtVHXPD
HOHYDomRGDGHPDQGDSRUJDVWRVS~EOLFRVHPVHWRUHVIXQGDPHQWDLV1HVVHFHQiULRRV*RYHUQRV
)HGHUDO (VWDGXDO H 0XQLFLSDO SRGHUmR SURPRYHU DOWHUDo}HV OHJLVODWLYDV SDUD LPSRU DLQGD TXH
WHPSRUDULDPHQWH WUDWDPHQWR WULEXWiULR PDLV RQHURVR jV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD SRGHQGR WDLV
PHGLGDVDIHWDUDGYHUVDPHQWHVHXVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
$GHPDLVFHUWDVOHLVWULEXWiULDVSRGHPHVWDUVXMHLWDVDLQWHUSUHWDo}HVFRQWURYHUVDVSHODVDXWRULGDGHV
ILVFDLVVHQGRTXHTXDOTXHUDXPHQWRQRPRQWDQWHGDWULEXWDomRFRPRUHVXOWDGRGDVFRQWHVWDo}HV
jVSRVLo}HVILVFDLVGD&RPSDQKLDSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVVHXVQHJyFLRVRVVHXVUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHDVXDFRQGLomRILQDQFHLUD
3RU ILP D &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD D ILVFDOL]Do}HV SHODV DXWRULGDGHV ILVFDLV QDV HVIHUDV IHGHUDO
HVWDGXDOHPXQLFLSDO&RPRUHVXOWDGRGHWDLVILVFDOL]Do}HVDVSRVLo}HVILVFDLVGD&RPSDQKLDSRGHP
VHUTXHVWLRQDGDVSHODVDXWRULGDGHVILVFDLV$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHRVSURYLVLRQDPHQWRV
SDUDWDLVSURFHVVRV TXDQGRKRXYHU VHUmRFRUUHWRVTXHQmRKDYHUiLGHQWLILFDomRGHH[SRVLomRILVFDO
DGLFLRQDO H TXH QmR VHUi QHFHVViULD FRQVWLWXLomR GH UHVHUYDV ILVFDLV DGLFLRQDLV SDUD TXDOTXHU
H[SRVLomR ILVFDO 4XDLVTXHU SURFHVVRV MXGLFLDLV H DGPLQLVWUDWLYRV UHODFLRQDGRV D DVVXQWRV ILVFDLV
SHUDQWHRVWULEXQDLVLQFOXLQGRR&RQVHOKR$GPLQLVWUDWLYRGH5HFXUVRV)LVFDLV &$5) HWULEXQDLV
DGPLQLVWUDWLYRVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLVSRGHDIHWDUQHJDWLYDPHQWHD&RPSDQKLD
Quaisquer modificações, revogações ou suspensões de benefícios e incentivos fiscais de que
a Companhia ou suas controladas usufruem podem afetar negativamente seus resultados e
operações.
$ &RPSDQKLD SRGH VHU DGYHUVDPHQWH DIHWDGD VH DOJXP GH VHXV EHQHItFLRV ILVFDLV H[SLUDU IRU
UHYRJDGRDOWHUDGRRXPDMRUDGRRXVHQmRFRQVHJXLUTXDOLILFDUUHQRYDURXHVWHQGHUHVVHVEHQHItFLRV
ILVFDLV
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2 VHWRU DJUtFROD EUDVLOHLUR p KLVWRULFDPHQWH IRPHQWDGR HFRQRPLFDPHQWH SRU VXEVtGLRV
JRYHUQDPHQWDLVTXHVHPDWHULDOL]DPSRUPHLRGHEHQHItFLRVILVFDLV1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDID]MXVDRVVHJXLQWHVEHQHItFLRVLQFHQWLYRVILVFDLV
D

ICMS2VLQFHQWLYRVGH,&06HVWmRGHQWURGRHVFRSRGHXPFRQYrQLRGD8QLmRFRPRV
(VWDGRVR&RQYrQLR,&06TXHUHGX]RXLVHQWDRLPSRVWRQDFRPSUDGHLQVXPRV
DJUtFRODV$VRSHUDo}HVGHQWURGRPHVPRHVWDGRHVWmRLVHQWDVHDVRSHUDo}HVSDUDRXWURV
HVWDGRVWHPUHGXomRGDEDVHGHFiOFXORGHDDGHSHQGHUGRWLSRGRSURGXWRH
GRGHVWLQRGDRSHUDomR

E

Subvenção de ICMS2UHFRQKHFLPHQWRFRQWiELOGHVVDUHGXomRRXLVHQomRWULEXWiULDFRPR
VXEYHQomRSDUDLQYHVWLPHQWRpHIHWXDGRUHJLVWUDQGRVHRLPSRVWRWRWDOQRUHVXOWDGRFRPR
VH GHYLGR IRVVH HP FRQWUDSDUWLGD j UHFHLWD GH VXEYHQomR HTXLYDOHQWH D VHUHP
GHPRQVWUDGRVXPGHGX]LGRGRRXWURQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR

F

PIS/COFINS $ /HL Q  GHILQH DOtTXRWD ]HUR SDUD L  FHUWRV SURGXWRV
FODVVLILFDGRVFRPRDGXERVRXIHUWLOL]DQWHVVHQGRFHUWRTXHWDPEpPHVWmRLQFOXtGDVVXDV
PDWpULDV SULPDV LL  FHUWRV GHIHQVLYRV DJURSHFXiULRV H VXDV PDWpULDVSULPDV LLL 
LQRFXODQWHVDJUtFRODVSURGX]LGRVDSDUWLUGHEDFWpULDVIL[DGRUDVGHQLWURJrQLR

G

IPI$/HLQFRQFHGHDVXVSHQVmRGH,3,SDUDFRPSUDGHPDWpULDVSULPDV
SURGXWRV LQWHUPHGLiULRV H PDWHULDLV GH HPEDODJHP SDUD RV HVWDEHOHFLPHQWRV GD
&RPSDQKLDIDEULFDQWHVSUHSRQGHUDQWHPHQWHGHLQRFXODQWHVHIHUWLOL]DQWHV

$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHHVVHVLQFHQWLYRVILVFDLVVHUmRPDQWLGRVRXUHQRYDGRVRXTXHVHUi
FDSD] GH REWHU QRYRV LQFHQWLYRV ILVFDLV $OpP GLVVR D &RPSDQKLD QmR SRGH DIDVWDU R ULVFR GH
TXHVWLRQDPHQWR TXDQWR j FRQVWLWXFLRQDOLGDGH GRV EHQHItFLRV ILVFDLV UHODWLYRV DR ,&06 FDVR QmR
DSURYDGRVQRkPELWRGR&RQVHOKR1DFLRQDOGH3ROtWLFD)D]HQGiULD &21)$= SRUPHLRGRDMXL]DPHQWR
GHDo}HVGLUHWDVGHLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGHSHUDQWHR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDO 67) RTXHSRGHDIHWDU
DGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD$LQGDQRTXHVHUHIHUHj³*XHUUD)LVFDOHQWUHRV(VWDGRV´
IRLSXEOLFDGDD/HL&RPSOHPHQWDU ³/&´ HR&RQYrQLR&21)$=,&06Q
TXHREMHWLYDUDPDFRQYDOLGDomRGRVEHQHItFLRVILVFDLVFRQFHGLGRVSHORV(VWDGRVGLPLQXLomRGRVULVFRV
GHGHFODUDomRGHLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGHGRVEHQHItFLRVILVFDLVMiFRQFHGLGRVH[WLQomRGDSRVVLELOLGDGHGH
FULDomR GH QRYRV EHQHItFLRV EHP FRPR HVWDEHOHFHP SUD]R Pi[LPR GH GXUDomR DRV LQFHQWLYRV Mi
FRQFHGLGRVTXHYDULDDGHSHQGHUGRVHWRUGHDWXDomR&DVRTXDLVTXHUGHVVHVLQFHQWLYRVEHQHItFLRVRX
VXEYHQo}HV YHQKDP D VHU UHYRJDGRV FDQFHODGRV RX VXVSHQGLGRV RX DLQGD RFRUUD HYHQWXDO
LQREVHUYkQFLD GDV UHJUDV GH FRQYDOLGDomR DOWHUDomR QD OHJLVODomR WULEXWiULD RX GHFODUDomR GH
LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGHGDOHJLVODomRFRQFHVVLYDGHEHQHItFLRVILVFDLVD&RPSDQKLDSRGHUiWHUXPLPSDFWR
QHJDWLYRHPVXDVRSHUDo}HVHFRQVHTXHQWHPHQWHHPVHXVUHVXOWDGRV
3DUD PDLV GHWDOKHV DFHUFD GD PHFkQLFD GH IXQFLRQDPHQWR GRV LQFHQWLYRV ILVFDLV GH TXH D
&RPSDQKLD XVXIUXL DWXDOPHQWH EHP FRPR LQIRUPDo}HV D UHVSHLWR GR LPSDFWR ILQDQFHLUR QRV
QHJyFLRVGD&RPSDQKLDGHFRUUHQWHGHHYHQWXDOFHVVDomRGRJR]RGHWDLVLQFHQWLYRVYHULWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
A Companhia está sujeita à ampla regulamentação ambiental e de saúde que pode, no futuro,
se tornar mais restritiva e gerar um aumento de seus custos e investimentos relacionados à
observância das regras aplicáveis.
$ &RPSDQKLD RSHUD HP XP DPELHQWH DOWDPHQWH UHJXODGR H HVWi VXMHLWD j DPSOD OHJLVODomR H
UHJXODPHQWDomR DPELHQWDO H GH VD~GH QDV HVIHUDV IHGHUDO HVWDGXDO H PXQLFLSDO EHP FRPR j
VXSHUYLVmRSHORVyUJmRVUHVSRQViYHLVSHODLPSOHPHQWDomRGHWDLVUHJUDV
$&RPSDQKLDGHYHREWHUHPDQWHUUHQRYDQGRWHPSHVWLYDPHQWHWRGDVDVOLFHQoDVHDXWRUL]Do}HV
MXQWRjVDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVUHODFLRQDGDVjVVXDVRSHUDo}HVVHQGRTXHHYHQWXDOH[SDQVmR
GHVXDVRSHUDo}HVGHSHQGHUiGDREWHQomRGDVUHVSHFWLYDVOLFHQoDVHDXWRUL]Do}HV1RVWHUPRVGD
UHJXODPHQWDomR D &RPSDQKLD GHYH PDQWHU HTXLSDPHQWRV GH FRQWUROH GH SROXLomR DVVLP FRPR
UHDOL]DU PXGDQoDV RSHUDFLRQDLV SDUD UHVWULQJLU R LPSDFWR RX LPSDFWR HP SRWHQFLDO DR PHLR
DPELHQWHjVD~GHHjVHJXUDQoDGHVHXVFRODERUDGRUHV
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'HVWDIRUPDD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDILVFDOL]Do}HVHDXGLWRULDVUHDOL]DGDVSHULRGLFDPHQWHSRU
WDLVHQWLGDGHVDVTXDLVYLVDPDDYHULJXDUVHD&RPSDQKLDHVWiHPFXPSULPHQWRFRPDVREULJDo}HV
HVWDEHOHFLGDVQDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO&DVRVHMDFRQVWDWDGRQRkPELWRGHWDLVILVFDOL]Do}HV
TXDOTXHU GHVFXPSULPHQWR jV UHJUDV DSOLFiYHLV SHOD &RPSDQKLD DV OLFHQoDV H DXWRUL]Do}HV
QHFHVViULDVjVVXDVDWLYLGDGHVDSyVFRQFOXVmRGHSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRSRGHUmRVHUUHYRJDGDV
RX VXVSHQVDV DOpP GH VXMHLWDU D &RPSDQKLD D PXOWDV LQDELOLWDomR H RXWUDV SHQDOLGDGHV
DGPLQLVWUDWLYDVRTXHSRGHUiUHVXOWDUHPXPHIHLWRQHJDWLYRHPVHXVUHVXOWDGRV
2DWUDVRRXQHJDWLYDGHHPLVVmRGHTXDLVTXHUOLFHQoDVRXDXWRUL]Do}HVSRGHDIHWDUQHJDWLYDPHQWH
DFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHFRQWLQXDUVXDVRSHUDo}HVQDXQLGDGHGHSURGXomRHPTXHVWmR
$VDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVSRGHPDLQGDUHVSRQVDELOL]DUD&RPSDQKLDFDVRHODQmRFXPSUDFRP
DVGHWHUPLQDo}HVOHJDLV$UHVSRQVDELOL]DomRSRGHVHGDUQDVHVIHUDVDGPLQLVWUDWLYDFtYHOHFULPLQDO
HSRGHDFDUUHWDUHQWUHRXWURVHPLPSRVLomRGHPXOWDVUHYRJDomRGHVXDVOLFHQoDVHDWpPHVPR
LPSRVLomRGHVDQo}HVFULPLQDLV
1RYDVRXPDLVULJRURVDVQRUPDVDPELHQWDLVHGHVD~GHSRGHPREULJDUD&RPSDQKLDDDXPHQWDURV
GLVSrQGLRVHLQYHVWLPHQWRVFULDUiUHDVDGLFLRQDLVGHSUHVHUYDomRHPVXDVSURSULHGDGHVRXID]HU
PRGLILFDo}HV HP SUiWLFDV RSHUDFLRQDLV H SURMHWRV H FRQVHTXHQWHPHQWH GHVYLDU UHFXUVRV
GHVWLQDGRV jV RXWUDV ILQDOLGDGHV R TXH SRGHULD DIHWDU QHJDWLYDPHQWH D VLWXDomR ILQDQFHLUD H
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD QmR SRGH DVVHJXUDU TXH HYHQWXDLV DOWHUDo}HV QD OHJLVODomR H
UHJXODPHQWDomR QmR DIHWDUmR DGYHUVDPHQWH D SURGXomR H FRPHUFLDOL]DomR GH VHXV SURGXWRV RX
FXVWRVGHREVHUYkQFLD4XDOTXHUIDOKDGD&RPSDQKLDQDREWHQomRRXPDQXWHQomRGHWDLVOLFHQoDV
H DXWRUL]Do}HV SRGHUi ID]HU FRP TXHD &RPSDQKLD VHMD LPSHGLGD GH SURGX]LU HRX FRPHUFLDOL]DU
GHWHUPLQDGRSURGXWRJHUDQGRFRQVHTXHQWHPHQWHXPLPSDFWRQHJDWLYRHPVHXVUHVXOWDGRV
L

5LVFRVUHODFLRQDGRVDRVSDtVHVHVWUDQJHLURVRQGHD&RPSDQKLDDWXH

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGHVHQYROYHDWLYLGDGHVUHOHYDQWHVQRH[WHULRU
M

5LVFRVUHODFLRQDGRVDTXHVW}HVVRFLRDPELHQWDLV

A Companhia está sujeita a ampla regulamentação ambiental para as suas operações
2V QHJyFLRVGD &RPSDQKLD HVWmR VXMHLWRV D XP DPSOR FRQMXQWR GH OHLV H UHJXODPHQWRV IHGHUDLV
HVWDGXDLVHPXQLFLSDLVUHODWLYRVjSURWHomRGRPHLRDPELHQWHTXHLPS}HPj&RPSDQKLDGLYHUVDV
REULJDo}HV GH FXQKR DPELHQWDO $V DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD H[LJHP D FRQVWDQWH REWHQomR H
UHQRYDomR GH OLFHQoDV DPELHQWDLV GDV TXDLV GHSHQGHP D LQVWDODomR H RSHUDomR GDV XQLGDGHV
SURGXWLYDV$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDWDPEpPHVWmRVXMHLWDVDHVVDV
H[LJrQFLDV'LILFXOGDGHVWpFQLFDVRXRQmRDWHQGLPHQWRDRVSUD]RVGHUHQRYDomRGHOLFHQoDVHjV
H[LJrQFLDV GRV yUJmRV DPELHQWDLV SRGHP WHU HIHLWRV DGYHUVRV VREUH VHXV QHJyFLRV EHP FRPR
UHVXOWDU HP DSOLFDomR GH PXOWDV GHQWUH RXWUDV SHQDOLGDGHV &RPR DV OHLV DPELHQWDLV H D VXD
DSOLFDomRWrPVHWRUQDGRFDGDYH]PDLVULJRURVDVRVGLVSrQGLRVGD&RPSDQKLDSDUDRDWHQGLPHQWR
jVH[LJrQFLDVDPELHQWDLVSRGHUmRDXPHQWDUVXEVWDQFLDOPHQWHQRIXWXUR
9DOH UHVVDOWDU TXH H[LVWH D SRVVLELOLGDGH GH DV DJrQFLDV JRYHUQDPHQWDLV RX RXWUDV DXWRULGDGHV
FRPSHWHQWHVHVWDEHOHFHUHPQRYDVUHJUDVRXLPSRUHPUHJXODPHQWRVDGLFLRQDLVDLQGDPDLVUtJLGRV
TXHRVYLJHQWHVRXEXVFDUHPXPDLQWHUSUHWDomRPDLVULJRURVDGDVOHLVHUHJXODPHQWRVH[LVWHQWHV
RTXHSRGHULDH[LJLUGD&RPSDQKLDRGLVSrQGLRGHIXQGRVDGLFLRQDLVSDUDDFRQIRUPLGDGHDPELHQWDO
UHVWULQJLU VXD KDELOLGDGH GH RSHUDU FRQIRUPH DWXDOPHQWH RX DLQGD LPSOLFDU UHLYLQGLFDo}HV GH
UHVSRQVDELOL]DomRGD&RPSDQKLDSRUHYHQWXDLVGDQRVFDXVDGRVSRUVHXVSURGXWRV$LQGDRQmR
FXPSULPHQWRRXDYLRODomRGDOHJLVODomRUHJXODPHQWDomRSRGHUHVXOWDUQDUHYRJDomRGHOLFHQoDV
VXVSHQVmRGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDRXQRSDJDPHQWRGRVFXVWRVGHUHSDUDomRDPELHQWDORV
TXDLVSRGHPVHUVXEVWDQFLDLV
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDGHSHQGHGHSHUVSHFWLYDVSRVLWLYDVVREUHVHJXUDQoDHTXDOLGDGHGHVHXV
SURGXWRVHPJHUDOSRUSDUWHGHVHXVFOLHQWHVHFRQVXPLGRUHVILQDLVHDIDOWDGHWDLVSHUVSHFWLYDV
UHIHUHQWHV j PDQLSXODomR GH IHUWLOL]DQWHV HVSHFLDLV H GHIHQVLYRV ELROyJLFRV SRGHUi SUHMXGLFDU D
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FRPHUFLDOL]DomRGRVSURGXWRVGD&RPSDQKLDHDVXDUHSXWDomR(VVDVTXHVW}HVHRVSUHMXt]RVD
HODVUHODFLRQDGRVSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHDVLWXDomRILQDQFHLUDGD
&RPSDQKLD
A Companhia está sujeita a nova legislação específica sobre biodiversidade
(VSHFLILFDPHQWHFRPUHODomRjELRGLYHUVLGDGHD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDjVGHWHUPLQDo}HVGD/HL
QGHGHPDLRGHWDPEpPFRQKHFLGDFRPRR³0DUFR/HJDOGD%LRGLYHUVLGDGH´HGR
'HFUHWRQTXHUHJXODPHQWDUHIHULGDOHL20DUFR/HJDOGD%LRGLYHUVLGDGHVHDSOLFD L 
DRDFHVVRDRSDWULP{QLRJHQpWLFRRXDR&RQKHFLPHQWR7UDGLFLRQDO$VVRFLDGRFRQIRUPHGHILQLGRQD
/HL LL jUHPHVVDSDUDRH[WHULRUGHDPRVWUDVGHSDWULP{QLRJHQpWLFRH LLL jH[SORUDomRHFRQ{PLFD
GH SURGXWR DFDEDGR RX PDWHULDO UHSURGXWLYR RULXQGR GH DFHVVR DR SDWULP{QLR JHQpWLFR RX DR
&RQKHFLPHQWR7UDGLFLRQDO$VVRFLDGRUHDOL]DGRDSyVDHQWUDGDHPYLJRUGDUHIHULGDOHL
(YHQWXDODWUDVRRXLPSRVVLELOLGDGHGHREWHUDVDXWRUL]Do}HVQHFHVViULDVDRUHJXODUIXQFLRQDPHQWR
GD&RPSDQKLDSRGHPLPSDFWiODVLJQLILFDWLYDPHQWHLPSOLFDQGRHPFXVWRVDGLFLRQDLV$OpPGLVVR
GLYHUVDVSHQDOLGDGHVSRGHPYLUDVHUDSOLFDGDVj&RPSDQKLDQRFDVRGHHYHQWXDOGHVFXPSULPHQWR
GDVGHWHUPLQDo}HVGR0DUFRGD/HLGH%LRGLYHUVLGDGHWDLVFRPR L DGYHUWrQFLD LL PXOWDTXHSRGH
YDULDUHQWUH5 GH]PLOUHDLV H5 GH]PLOK}HVGHUHDLV  LLL DSUHHQVmR
D GDVDPRVWUDVTXHFRQWrPRSDWULP{QLRJHQpWLFRDFHVVDGR E GRVLQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVQD
REWHQomRRXQRSURFHVVDPHQWRGRSDWULP{QLRJHQpWLFRRXGR&RQKHFLPHQWR7UDGLFLRQDO$VVRFLDGR
DFHVVDGR F  GRV SURGXWRV GHULYDGRV GH DFHVVR DR SDWULP{QLR JHQpWLFR RX DR &RQKHFLPHQWR
7UDGLFLRQDO $VVRFLDGR RX G  GRV SURGXWRV REWLGRV D SDUWLU GH LQIRUPDomR VREUH &RQKHFLPHQWR
7UDGLFLRQDO$VVRFLDGR LY VXVSHQVmRWHPSRUiULDGDIDEULFDomRHYHQGDGRSURGXWRDFDEDGRRXGR
PDWHULDO UHSURGXWLYR GHULYDGR GH DFHVVR DR SDWULP{QLR JHQpWLFR RX DR &RQKHFLPHQWR 7UDGLFLRQDO
$VVRFLDGR DWp D UHJXODUL]DomR Y  HPEDUJR GD DWLYLGDGH HVSHFtILFD UHODFLRQDGD j LQIUDomR YL 
LQWHUGLomR SDUFLDO RX WRWDO GR HVWDEHOHFLPHQWR DWLYLGDGH RX HPSUHHQGLPHQWR YLL  VXVSHQVmR GH
DWHVWDGR RX DXWRUL]DomR RX FDQFHODPHQWR GH DWHVWDGR RX DXWRUL]DomR 6DQo}HV SHQDLV H FtYHLV
WDPEpPSRGHUmRYLUDVHUDSOLFDGDV
O manuseio e transporte de determinados produtos fabricados pela Companhia podem
resultar em acidentes, custos adicionais e eventuais danos reputacionais que poderão afetar
os resultados operacionais, o fluxo de caixa e a situação financeira da Companhia.
$ &RPSDQKLD WHUFHLUL]D R PDQXVHLR H R WUDQVSRUWH GH GHWHUPLQDGRV SURGXWRV DR PHUFDGR
SULQFLSDOPHQWHSRUYLDVURGRYLiULDV$LQWHUUXSomRGRVVHUYLoRVFRQWUDWDGRVGHWUDQVSRUWHGHYLGRD
VLWXDo}HV FOLPiWLFDV DGYHUVDV JUHYHV EORTXHLRV DWUDVRV RX RXWURV LQFLGHQWHV SRGHP SUHMXGLFDU
WHPSRUDULDPHQWH D FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH WUDQVSRUWDU RV SURGXWRV DWp VHXV FOLHQWHV H
FRQVHTXHQWHPHQWHDIHWDUDGYHUVDPHQWHDVYHQGDVHUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD$OpPGLVVRDOJXQV
ORFDLV GH DUPD]HQDPHQWR H PRYLPHQWDomR GD SURGXomR VH ORFDOL]DP HP iUHDV DPELHQWDOPHQWH
VHQVtYHLV H FDVR DOJXP DFLGHQWH RX RXWUR SUREOHPD RFRUUD HP WDLV ORFDLV FRPR SRU H[HPSOR
YD]DPHQWRVGHVXEVWkQFLDVWy[LFDVDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGDV
H SRGHPUHVXOWDU HP SHUGDV ILQDQFHLUDV (VVHV ULVFRV SRGHP DLQGD UHVXOWDUHP SHUGD GH YLGDV
GDQRV VLJQLILFDWLYRV j SURSULHGDGH GD &RPSDQKLD RX GH WHUFHLURV FRQWDPLQDo}HV H GDQRV
DPELHQWDLVRVTXDLVSRGHPUHVXOWDUQDQHFHVVLGDGHGHLQWHUUXSomRGDVQRVVDVRSHUDo}HVTXHSRU
VXDYH]SRGHUmRUHVXOWDUDOpPGDVSHUGDVILQDQFHLUDVHPSHUGDVUHSXWDFLRQDLVVLJQLILFDWLYDV
$VDWLYLGDGHVGHWUDQVSRUWHHPRYLPHQWDomRGHUHMHLWRVFRPRiJXDHVXEVWkQFLDVWy[LFDVHQYROYHP
XPD YDULHGDGH GH SHULJRV LQHUHQWHV H ULVFRV RSHUDFLRQDLV WDLV FRPR YD]DPHQWRV DFLGHQWHV H
GHVDVWUHV QDWXUDLV TXH SRGHUmR FDXVDU VLJQLILFDWLYDV SHUGDV ILQDQFHLUDV SDUD D &RPSDQKLD $
SUR[LPLGDGH GH ORFDLV GH DUPD]HQDPHQWR FRP iUHDV SRYRDGDV LQFOXLQGR iUHDV UHVLGHQFLDLV
FRPHUFLDLV H LQVWDODo}HV LQGXVWULDLV SRGHUi DXPHQWDU D GLPHQVmR GH GDQRV UHVXOWDQWHV GHVVHV
ULVFRV
$LQGDDVDWLYLGDGHVFRPSURGXWRVFRQWURODGRVTXtPLFRVRXLQIODPiYHLVSRGHPDFDUUHWDULQFrQGLRV
HH[SORV}HVRXLQWR[LFDomRGHIXQFLRQiULRVRXWHUFHLURVSRUTXDOTXHUIRUPDGHFRQWDWRGHULYDGDGH
SRVVtYHLVDFLGHQWHV
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&DVR RFRUUDP TXDLVTXHU DFLGHQWHV FXVWRV DGLFLRQDLV RX GDQRV UHSXWDFLRQDLV GHFRUUHQWHV GH
TXDLVTXHUGRVHYHQWRVGHVFULWRVDFLPDSRGHUmRDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
IOX[RGHFDL[DHVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
N

5LVFRV0DFURHFRQ{PLFRV

O Governo Federal exerce influência significativa sobre a economia brasileira. Essa
influência, bem como a conjuntura econômica e a política brasileira, poderão causar um efeito
adverso relevante nas atividades da Companhia e de suas controladas.
$HFRQRPLDEUDVLOHLUDWHPVLGRPDUFDGDSRUIUHTXHQWHVHSRUYH]HVVLJQLILFDWLYDVLQWHUYHQo}HVGR
*RYHUQR)HGHUDOEHPFRPRSRUFLFORVHFRQ{PLFRVLQVWiYHLV1HVWHVHQWLGRR*RYHUQR)HGHUDOWHP
IUHTXHQWHPHQWHPRGLILFDGRDVSROtWLFDVPRQHWiULDVGHFUpGLWRILVFDOHQWUHRXWUDVSDUDLQIOXHQFLDUD
FRQGXomRGDHFRQRPLDGR%UDVLO$VDo}HVGR*RYHUQR)HGHUDOSDUDFRQWURODUDLQIODomRHQYROYHUDP
SRUYH]HVRFRQWUROHGHVDOiULRVHSUHoRVDUHVWULomRDRDFHVVRDFRQWDVEDQFiULDVREORTXHLRGH
FRQWDV EDQFiULDV FRQWUROHV QR IOX[R GH FDSLWDO H GHWHUPLQDGRV OLPLWHV VREUH LPSRUWDo}HV H
H[SRUWDo}HVGHPHUFDGRULDV
$&RPSDQKLDQmRWHPFRQWUROHVREUHDVPHGLGDVHSROtWLFDVTXHR*RYHUQR)HGHUDOSRGHYLUDDGRWDU
QR IXWXUR H WDPSRXFR SRGH SUHYrODV 2V QHJyFLRV GD &RPSDQKLD VXD VLWXDomR HFRQ{PLFR
ILQDQFHLUD H VHXV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV SRGHUmR YLU D VHU DIHWDGRV GH PDQHLUD UHOHYDQWH SRU
PRGLILFDo}HVQDVSROtWLFDVRXQRUPDVTXHHQYROYDPRXDIHWHPIDWRUHVWDLVFRPR
D

WD[DVGHMXURV

E

FRQWUROHVFDPELDLVHUHVWULo}HVDUHPHVVDVSDUDRH[WHULRU

F

SROtWLFDPRQHWiULD

G

IOXWXDo}HVFDPELDLV

H

DOWHUDomRGDVQRUPDVWUDEDOKLVWDVOHJDLVHUHJXODWyULDV

I

LQIODomR

J

OLTXLGH]GRVPHUFDGRVILQDQFHLURVHGHFDSLWDLVGRPpVWLFRV

K

H[SDQVmRRXFRQWUDomRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUD

L

SROtWLFDILVFDOHDOWHUDo}HVQDOHJLVODomRWULEXWiULD

M

FRQWUROHVREUHLPSRUWDomRHH[SRUWDomR

N

LQVWDELOLGDGHVRFLDOHSROtWLFD

O

H[SDQVmRHFRQWUDomRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDPHGLGDSHORSURGXWRLQWHUQREUXWR

P

VD~GHS~EOLFDLQFOXLQGRHPUD]mRGHHSLGHPLDVHSDQGHPLDVFRPRDDWXDOSDQGHPLD
GD&29,'H

Q

RXWURV DFRQWHFLPHQWRV SROtWLFRV GLSORPiWLFRV VRFLDLV H HFRQ{PLFRV TXH YHQKDP D
RFRUUHUQR%UDVLORXTXHRDIHWHP

$LQFHUWH]DTXDQWRjLPSOHPHQWDomRGHPXGDQoDVSRUSDUWHGR*RYHUQR)HGHUDOQDVSROtWLFDVRX
QRUPDV TXH YHQKDP D DIHWDU HVVHV RX RXWURV IDWRUHV QR IXWXUR SRGH FRQWULEXLU SDUD D LQFHUWH]D
HFRQ{PLFDQR%UDVLOHSDUDDXPHQWDUDYRODWLOLGDGHGRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLURH
GRVYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVQRH[WHULRUSRUFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVLQFOXLQGRD&RPSDQKLD
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A instabilidade política e econômica no Brasil pode afetar adversamente os negócios,
resultados de operações e o preço de negociação das ações da Companhia.
2VPHUFDGRVEUDVLOHLURVWrPUHJLVWUDGRXPDXPHQWRGHYRODWLOLGDGHGHYLGRjVLQFHUWH]DVGHFRUUHQWHV
GHLQYHVWLJDo}HVHPDQGDPHQWRFRQGX]LGDVSHOD3ROtFLD)HGHUDO%UDVLOHLUDHSHOR0LQLVWpULR3~EOLFR
)HGHUDO %UDVLOHLUR GHQWUH DV TXDLV D ³2SHUDomR /DYD -DWR´ 7DLV LQYHVWLJDo}HV WrP LPSDFWDGR D
HFRQRPLD H R DPELHQWH SROtWLFR GR SDtV 0HPEURV GR *RYHUQR )HGHUDO EUDVLOHLUR H GR 3RGHU
/HJLVODWLYREHPFRPRH[HFXWLYRVGHJUDQGHVFRPSDQKLDVS~EOLFDVHSULYDGDVIRUDPFRQGHQDGRV
SRU FRUUXSomR SRU WHUHP DFHLWDGR VXERUQRV SRU PHLR GH SURSLQDV HP FRQWUDWRV FRQFHGLGRV SHOR
JRYHUQR D FRPSDQKLDV GH LQIUDHVWUXWXUD SHWUyOHR H JiV H FRQVWUXomR GHQWUH RXWUDV 2V YDORUHV
GHVWDV SURSLQDV VXSRVWDPHQWH ILQDQFLDUDP FDPSDQKDV GH SDUWLGRV SROtWLFRV H QmR IRUDP
FRQWDELOL]DGDVRXGLYXOJDGDVSXEOLFDPHQWHVHUYLQGRSDUDSURPRYHURHQULTXHFLPHQWRSHVVRDOGRV
EHQHILFLiULRV GR HVTXHPD GH FRUUXSomR &RPR UHVXOWDGR YiULRV SROtWLFRV LQFOXLQGR PHPEURV GR
&RQJUHVVR 1DFLRQDO H H[HFXWLYRV GH JUDQGHV FRPSDQKLDV S~EOLFDV H SULYDGDV EUDVLOHLUDV
UHQXQFLDUDP D VHXV FDUJRV HRX IRUDP SUHVRV VHQGR TXH RXWUDV SHVVRDV DLQGD HVWmR VHQGR
LQYHVWLJDGDVSRUDOHJDo}HVGHFRQGXWDDQWLpWLFDHLOHJDOLGHQWLILFDGDVGXUDQWHWDLVLQYHVWLJDo}HV
1RkPELWRGD2SHUDomR/DYD-DWRHPPDUoRGHXPDGHFLVmRGR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDO
GR%UDVLOHPLWLGDSHORPLQLVWUR(GVRQ)DFKLQDQXORXDVGHFLV}HVTXHFRQGHQDUDPRH[SUHVLGHQWH
/XL],QiFLR/XODGD6LOYD&RPHVVDGHFLVmRRH[SUHVLGHQWH/XL],QiFLR/XODGD6LOYDUHFXSHURX
VHXVGLUHLWRVSROtWLFRVHSRGHVHFDQGLGDWDUQDSUy[LPDHOHLomR
2 SRWHQFLDO UHVXOWDGR GHVWDV H RXWUDV LQYHVWLJDo}HV p LQFHUWR PDV HODV Mi WLYHUDP XP LPSDFWR
QHJDWLYRVREUHDLPDJHPHUHSXWDomRGDVHPSUHVDVHQYROYLGDVEHPFRPRVREUHDSHUFHSomRJHUDO
GRPHUFDGRVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUD2GHVHQYROYLPHQWRGHVVHVFDVRVGHFRQGXWDVDQWLpWLFDV
WHP DIHWDGR H SRGH FRQWLQXDU D DIHWDU DGYHUVDPHQWH RV QHJyFLRV D FRQGLomR ILQDQFHLUD H RV
UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD EHP FRPR R SUHoR GH QHJRFLDomR GH VXDV Do}HV $
&RPSDQKLDQmRSRGHSUHYHUVHDVLQYHVWLJDo}HVHPFXUVRLUmRFRQGX]LUDXPDPDLRULQVWDELOLGDGH
SROtWLFD H HFRQ{PLFD QHP VH QRYDV DOHJDo}HV FRQWUD IXQFLRQiULRV H H[HFXWLYRV GR JRYHUQR HRX
FRPSDQKLDVSULYDGDVVXUJLUmRQRIXWXUR
$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRSUHVLGHQWH-DLU%ROVRQDURHVWiVHQGRLQYHVWLJDGRSHOR
6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOSHODVXSRVWDSUiWLFDGHDWRVLPSUySULRV4XDLVTXHUFRQVHTXrQFLDVGHWDLV
LQYHVWLJDo}HVLQFOXLQGRXPDSRWHQFLDODEHUWXUDGHSURFHVVRGHLPSHDFKPHQWSRGHULDPWHUHIHLWRV
DGYHUVRVUHOHYDQWHVQRDPELHQWHSROtWLFRHHFRQ{PLFRQR%UDVLOEHPFRPRHPQHJyFLRVTXHRSHUDP
QR%UDVLOLQFOXVLYHQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD$OpPGLVVRR3UHVLGHQWH-DLU%ROVRQDURWHPVLGR
FULWLFDGRQR%UDVLOHLQWHUQDFLRQDOPHQWHHRVHIHLWRVGHVHVWDELOL]DGRUHVGDSDQGHPLDGH&29,'
DXPHQWDUDPDLQFHUWH]DSROtWLFDHDLQVWDELOLGDGHQR%UDVLOHVSHFLDOPHQWHDSyVDVDtGDGHYiULRV
PLQLVWURVHDVFLWDGDVDOHJDo}HVGHFRUUXSomRFRQWUDR3UHVLGHQWH-DLU%ROVRQDUR
$LQGDHPIHYHUHLURGHRSUHVLGHQWH-DLU%ROVRQDURDJLXSDUDVXEVWLWXLURHQWmR&(2GDHVWDWDO
3HWUREUDVSRUXPJHQHUDOGRH[pUFLWRVXJHULQGRXPDDJHQGDGHJRYHUQRPDLVLQWHUYHQFLRQLVWDTXH
WHYHXPHIHLWRDGYHUVRVREUHRPHUFDGRGHFDSLWDLVEUDVLOHLUR
$OpPGLVVRTXDOTXHUGLILFXOGDGHGRJRYHUQRIHGHUDOHPFRQVHJXLUPDLRULDQRFRQJUHVVRQDFLRQDO
SRGHULDUHVXOWDUHPLPSDVVHQR&RQJUHVVRDJLWDomRSROtWLFDHPDQLIHVWDo}HVPDVVLYDVHRXJUHYHV
TXH SRGHULDP DIHWDU DGYHUVDPHQWH DV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD ,QFHUWH]DV HP UHODomR j
LPSOHPHQWDomRSHORJRYHUQRGHPXGDQoDVUHODWLYDVjVSROtWLFDVPRQHWiULDILVFDOHSUHYLGHQFLiULD
EHP FRPR j OHJLVODomR SHUWLQHQWH SRGHP FRQWULEXLU SDUD D LQVWDELOLGDGH HFRQ{PLFD (VVDV
LQFHUWH]DVHQRYDVPHGLGDVSRGHPDXPHQWDUDYRODWLOLGDGHGRPHUFDGRGHWtWXORVEUDVLOHLURV
$&RPSDQKLDWDPEpPQmRSRGHSUHYHURVUHVXOWDGRVGHVVDVLQYHVWLJDo}HVQHPRLPSDFWRVREUHD
HFRQRPLDEUDVLOHLUDRXRPHUFDGRDFLRQiULREUDVLOHLUR
Desenvolvimentos e mudanças na percepção dos investidores sobre risco em outros países,
especialmente nos Estados Unidos, países da Europa e outros países emergentes, podem
afetar material e adversamente a economia brasileira e o valor de mercado dos valores
mobiliários brasileiros, incluindo as ações de emissão da Companhia.
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2YDORUGHPHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGDVFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVSRGHVHULQIOXHQFLDGRHP
GLIHUHQWHV PHGLGDV SHODV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV H GH PHUFDGR GH RXWURV SDtVHV LQFOXVLYH GRV
(VWDGRV8QLGRV&KLQDHSDtVHVGD8QLmR(XURSHLDGHSDtVHVGD$PpULFD/DWLQDHGHHFRQRPLD
HPHUJHQWH$UHDomRGRVLQYHVWLGRUHVDRVDFRQWHFLPHQWRVQHVVHVHRXWURVSDtVHVSRGHGLDQWHGD
SHUVSHFWLYDHQYROYHQGRRVFRQWRUQRVGRHYHQWRFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHRYDORUGHPHUFDGR
GRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVRUHV EUDVLOHLURV HP HVSHFLDO DTXHOHV QHJRFLDGRV HP EROVD GH
YDORUHV $OpP GLVVR D FULVH ILQDQFHLUD H D LQVWDELOLGDGH SROtWLFD QRV (VWDGRV 8QLGRV LQFOXLQGR R
UHFHQWHFRQIOLWRHQYROYHQGR(VWDGRV8QLGRVH,UmDJXHUUDFRPHUFLDOHQWUHRV(VWDGRV8QLGRVHD
&KLQDDVWHQV}HVJOREDLVGHFRUUHQWHVGDSDQGHPLDGD&29,'EHPFRPRFULVHVQD(XURSDH
RXWURVSDtVHVLQFOXLQGRRVFRQIOLWRVHQYROYHQGRDRFRUUrQFLDGR%UH[LWDIHWDUDPDHFRQRPLDJOREDO
SURGX]LQGR GLYHUVRV HIHLWRV TXH GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH LPSDFWDUDP R PHUFDGR GH FDSLWDLV H D
HFRQRPLDEUDVLOHLUDFRPRDVIOXWXDo}HVQRSUHoRGHWtWXORVHPLWLGRVSRUHPSUHVDVOLVWDGDVUHGXo}HV
QDRIHUWDGHFUpGLWRGHWHULRUDomRGDHFRQRPLDJOREDOIOXWXDomRGDVWD[DVGHFkPELRHLQIODomRHQWUH
RXWUDVTXHSRGHPGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHDIHWDUDGYHUVDPHQWHD&RPSDQKLD2VSUHoRVGDVDo}HV
QD%SRUH[HPSORVmRKLVWRULFDPHQWHDIHWDGRVSRUGHWHUPLQDGDVIOXWXDo}HVQDVWD[DVGHMXURV
YLJHQWHV QRV (VWDGRV 8QLGRV EHP FRPR SHODV YDULDo}HV GRV SULQFLSDLV tQGLFHV GH Do}HV QRUWH
DPHULFDQRV,VVRSRGHULDSUHMXGLFDURSUHoRGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDDOpPGHGLILFXOWDU
RXLPSHGLUWRWDOPHQWHVHXDFHVVRDRPHUFDGRGHFDSLWDLVHDRILQDQFLDPHQWRGHVXDVRSHUDo}HVQR
IXWXURHPWHUPRVDFHLWiYHLVRXVRETXDLVTXHUFRQGLo}HV
8PDHYHQWXDOUHFHVVmRHRXGHVDFHOHUDomRHFRQ{PLFDJOREDOHVSHFLDOPHQWHQRV(VWDGRV8QLGRV
HSDtVHVGHPHUFDGRVHPHUJHQWHVLQFOXVLYHHPGHFRUUrQFLDGRVHIHLWRVGDSDQGHPLDGH&29,'
SRGH DIHWDU QHJDWLYDPHQWH D HFRQRPLD EUDVLOHLUD H SRU VXD YH] OHYDU D XPD PHQRU DWLYLGDGH
FRPHUFLDOHGHFRQVXPREHPFRPRDXPDXPHQWRHPQRVVDVSHUGDVHSURYLV}HVSDUDGHYHGRUHV
GXYLGRVRV6HDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVQR%UDVLOSLRUDUHPGHYLGRHQWUHRXWURVIDWRUHVjUHGXomR
GR QtYHO GH DWLYLGDGH HFRQ{PLFD j GHVYDORUL]DomR GR 5HDO j LQIODomR RX DR DXPHQWR GD WD[D
GRPpVWLFDGHMXURVRXDRDXPHQWRGRQtYHOGHGHVHPSUHJRXPPDLRUSHUFHQWXDOGHQRVVRVFOLHQWHV
SRGHVHWRUQDULQDGLPSOHQWHFDXVDQGRHIHLWRUHOHYDQWHDGYHUVRHPQRVVRVQHJyFLRV
1mRVyDHFRQRPLDEUDVLOHLUDPDVWDPEpPDGHRXWURVSDtVHVSRGHVHUDIHWDGDGHIRUPDJHUDOSHOD
YDULDomR GDV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV GR PHUFDGR LQWHUQDFLRQDO H QRWDGDPHQWH SHOD FRQMXQWXUD
HFRQ{PLFD GRV (VWDGRV 8QLGRV &KLQD SDtVHV HXURSHXV EHP FRPR RXWURV SDtVHV ODWLQR
DPHULFDQRV $LQGD HYHQWXDLV UHGXo}HV QD RIHUWD GH FUpGLWR H D GHWHULRUDomR GDV FRQGLo}HV
HFRQ{PLFDV HP RXWURV SDtVHV HP DOJXPD PHGLGD SRGH SUHMXGLFDU RV SUHoRV GH PHUFDGR GRV
YDORUHV PRELOLiULRV EUDVLOHLURV GH PDQHLUD JHUDO LQFOXVLYH GDV Do}HV GH QRVVD HPLVVmR
$GLFLRQDOPHQWHRULVFRGHdefaultGHSDtVHVHPFULVHILQDQFHLUDGHSHQGHQGRGDVFLUFXQVWkQFLDV
SRGHUHGX]LUDFRQILDQoDGRVLQYHVWLGRUHVLQWHUQDFLRQDLVHWUD]HUYRODWLOLGDGHSDUDRVPHUFDGRV1D
PHGLGDHPTXHSUREOHPDVHFRQ{PLFRVHPSDtVHVGHPHUFDGRVHPHUJHQWHVRXHPRXWURVOXJDUHV
DIHWHPR%UDVLOQHJDWLYDPHQWHRQRVVRQHJyFLRHRSUHoRGHPHUFDGRGDVQRVVDVDo}HVRUGLQiULDV
WDPEpPSRGHPVHUDIHWDGRVQHJDWLYDPHQWH
$ GLPLQXLomR GR LQYHVWLPHQWR HVWUDQJHLUR QR %UDVLO SRGH DIHWDU QHJDWLYDPHQWH R FUHVFLPHQWR H D
OLTXLGH]QDHFRQRPLDEUDVLOHLUDTXHSRUVXDYH]SRGHWHUXPLPSDFWRQHJDWLYRVREUHRVQRVVRV
QHJyFLRV
$LQWHUUXSomRRXYRODWLOLGDGHQRVPHUFDGRVILQDQFHLURVJOREDLVSRGHDXPHQWDUDLQGDPDLVRVHIHLWRV
QHJDWLYRV VREUH R FHQiULR HFRQ{PLFR H ILQDQFHLUR QR %UDVLO R TXH SRGH WHU XP HIHLWR DGYHUVR
UHOHYDQWHVREUHQyV
$GLFLRQDOPHQWHGHVGHGH]HPEURGHD&29,'VHGLVVHPLQRXJOREDOPHQWH(VVHHYHQWR
FDXVRXHGHYHFRQWLQXDUDFDXVDUGLVUXSomRGDDWLYLGDGHHFRQ{PLFDUHJLRQDOHJOREDORTXHDIHWRX
HGHYHFRQWLQXDUDDIHWDUD&RPSDQKLDDGYHUVDPHQWH$GLFLRQDOPHQWHD&29,'UHSUHVHQWDULVFR
DRV IXQFLRQiULRV FOLHQWHV H SDUFHLURV GH QHJyFLR GD &RPSDQKLD TXH SRGHP VHU LPSHGLGRV GH
FRQGX]LUVXDVDWLYLGDGHVSRUXPSHUtRGRLQGHILQLGRGHWHPSRLQFOXLQGRHPUD]mRGHIHFKDPHQWRVGH
ORMDV H IiEULFDV TXH SRGHP VHU VROLFLWDGRV RX RUGHQDGRV SRU DXWRULGDGHV JRYHUQDPHQWDLV H TXH
SRGHP WHU XP HIHLWR PDWHULDO DGYHUVR QRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD VXD VLWXDomR
ILQDQFHLUDHVXDOLTXLGH]$H[WHQVmRGRVHIHLWRVGDSDQGHPLDFDXVDGDSHORQRYRFRURQDYtUXVHRX
RXWUDVGRHQoDVVREUHDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDGHSHQGHUiGHDFRQWHFLPHQWRVIXWXURVTXHVmR
DOWDPHQWH LQFHUWRV H QmR SRGHP VHU SUHYLVWRV LQFOXLQGR QRYDV LQIRUPDo}HV TXH SRGHP VXUJLU D
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UHVSHLWR GD VHYHULGDGH GR QRYR FRURQDYtUXV H Do}HV SDUD FRQWHU RX UHPHGLDU VHXV HIHLWRV HQWUH
RXWURV
$OpPGLVVRHPMDQHLURGH-RH%LGHQWRPRXSRVVHFRPRSUHVLGHQWHGRV(VWDGRV8QLGRV1mR
SRGHPRVSUHYHURVHIHLWRVGRPDQGDWRGH-RH%LGHQRXGHVXDVSROtWLFDV23UHVLGHQWHGRV(VWDGRV
8QLGRVWHPFRQVLGHUiYHOSRGHUQDGHWHUPLQDomRGHSROtWLFDVHDo}HVJRYHUQDPHQWDLVTXHSRGHPWHU
XP HIHLWR PDWHULDO DGYHUVR QD HFRQRPLD JOREDO H QD HVWDELOLGDGH SROtWLFD JOREDO 1mR SRGHPRV
JDUDQWLU TXH R QRYR JRYHUQR DGRWDUi SROtWLFDV GHVWLQDGDV D SURPRYHU D HVWDELOLGDGH
PDFURHFRQ{PLFDDGLVFLSOLQDILVFDOHRLQYHVWLPHQWRGRPpVWLFR HHVWUDQJHLURRTXHSRGHWHUXP
HIHLWRDGYHUVRVLJQLILFDWLYRQRVPHUFDGRVILQDQFHLURVHGHYDORUHVPRELOLiULRVQR%UDVLOHPHPSUHVDV
EUDVLOHLUDVLQFOXLQGRDQRVVD&RPSDQKLDHQRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVRUHVEUDVLOHLURV
Um mercado ativo e líquido para as ações ordinárias da Companhia pode não se desenvolver.
A volatilidade e a falta de liquidez inerente ao mercado brasileiro de valores mobiliários podem
limitar significativamente a capacidade dos investidores venderem suas ações ordinárias pelo
preço e na ocasião que desejarem
$WXDOPHQWHQmRKiXPPHUFDGRSDUDDVDo}HVRUGLQiULDVGD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDQmRSRGH
DVVHJXUDUTXHXPPHUFDGROtTXLGRHDWLYRSDUDDVDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDVH
GHVHQYROYHUiRXTXHHVVHPHUFDGRDSUHVHQWDUiOLTXLGH]VXILFLHQWH
2 LQYHVWLPHQWR HP YDORUHV PRELOLiULRV QHJRFLDGRV HP PHUFDGRV HPHUJHQWHV WDO FRPR R %UDVLO
HQYROYH FRP IUHTXrQFLD PDLRU ULVFR HP FRPSDUDomR D RXWURV PHUFDGRV PXQGLDLV VHQGR WDLV
LQYHVWLPHQWRVFRQVLGHUDGRVHPJHUDOGHQDWXUH]DPDLVHVSHFXODWLYD(VVHVLQYHVWLPHQWRVHVWmR
VXMHLWRVDFHUWRVULVFRVSROtWLFRHHFRQ{PLFRVLQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRD
•

0XGDQoDV QR DPELHQWH UHJXODWyULR ILVFDO HFRQ{PLFR H SROtWLFR TXH SRGHP DIHWDU D
FDSDFLGDGHGRVLQYHVWLGRUHVGHREWHUUHWRUQRWRWDORXSDUFLDOVREUHVHXVLQYHVWLPHQWRVH

•

5HVWULo}HVDRLQYHVWLPHQWRHVWUDQJHLURHUHSDWULDomRGRFDSLWDOLQYHVWLGR

2PHUFDGREUDVLOHLURGHYDORUHVPRELOLiULRVpVXEVWDQFLDOPHQWHPHQRUPHQRVOtTXLGRHPDLVFRQFHQWUDGR
SRGHQGRVHUPDLVYROiWLOGRTXHRVSULQFLSDLVPHUFDGRVGHYDORUHVPRELOLiULRVLQWHUQDFLRQDLVFRPRRGRV
(VWDGRV8QLGRV(PGHMDQHLURGHDFDSLWDOL]DomRGRPHUFDGRGD%HUDGHDSUR[LPDGDPHQWH
5 WULOK}HV H DV GH] PDLRUHV FRPSDQKLDV OLVWDGDV UHSUHVHQWDYDP DSUR[LPDGDPHQWH  GD
FDSLWDOL]DomRGHPHUFDGRWRWDOGHWRGDVDVFRPSDQKLDVOLVWDGDVQD%3RURXWURODGRQDPHVPDGDWDD
1<6(SRVVXtDXPDFDSLWDOL]DomRGHPHUFDGRWRWDOGH86'WULOK}HV$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLU
TXH DSyV D FRQFOXVmR GD RIHUWD KDYHUi XP PHUFDGR OtTXLGR RX TXH QmR KDYHUi UHVWULomR SRVVtYHO j
QHJRFLDomRGDVDo}HVRUGLQiULDVRTXHSRGHOLPLWDUDFDSDFLGDGHGRUHVSHFWLYRLQYHVWLGRUGHYHQGHUDV
Do}HV SHOR SUHoR H WHPSR GHVHMDGRV 2 SUHoR GDV Do}HV RUGLQiULDV GD &RPSDQKLD SRGH IOXWXDU
VLJQLILFDWLYDPHQWHHPUHVSRVWDDYiULRVIDWRUHVTXHHVWmRDOpPGHVHXFRQWUROH$OpPGLVVRD%SRGHVHU
UHJXODGRGHIRUPDGLIHUHQWHGRTXHRVLQYHVWLGRUHVHVWUDQJHLURVHVWmRDFRVWXPDGRVRTXHSRGHOLPLWDUD
FDSDFLGDGHGRUHVSHFWLYRDFLRQLVWDGHYHQGHUVXDVDo}HVSHORSUHoRHWHPSRGHVHMDGRV
$OpPGLVVRRSUHoRGDVDo}HVDSyVXPDRIHUWDS~EOLFDHVWiIUHTXHQWHPHQWHVXMHLWRDYRODWLOLGDGH
(VVDVFDUDFWHUtVWLFDVGRPHUFDGRGHFDSLWDLVEUDVLOHLURSRGHPOLPLWDUVXEVWDQFLDOPHQWHDFDSDFLGDGH
GRVLQYHVWLGRUHVGHYHQGHUDVDo}HVRUGLQiULDVHPLWLGDVSHOD&RPSDQKLDSHORSUHoRHQRPRPHQWR
GHVHMDGR 6H XP PHUFDGR GH QHJRFLDomR DWLYR H OtTXLGR GH Do}HV RUGLQiULDV HPLWLGDV SHOD
&RPSDQKLDQmRIRUGHVHQYROYLGRHPDQWLGRRSUHoRGHQHJRFLDomRGHVXDVDo}HVRUGLQiULDVSRGHUi
VHUQHJDWLYDPHQWHDIHWDGR
A inflação e os esforços governamentais para combatê-la podem contribuir para um cenário
de incerteza econômica, afetando adversamente a Companhia e o preço de mercado das suas
ações
1RSDVVDGRR%UDVLOUHJLVWURXDOWDVWD[DVGHLQIODomRTXHWLYHUDPHPFRQMXQWRFRPGHWHUPLQDGDV
Do}HVWRPDGDVSHORJRYHUQREUDVLOHLURSDUDFRPEDWrODHHVSHFXODo}HVVREUHTXDLVPHGLGDVVHULDP
DGRWDGDVHIHLWRVQHJDWLYRVVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUD$VWD[DVGHLQIODomRIRUDPGHHP
HPHHPFRQIRUPHPHGLGDSHOR,*30$VPHGLGDVDGRWDGDVSHOR
JRYHUQR EUDVLOHLUR SDUD R FRQWUROH LQIODFLRQiULR LQFOXtUDP D PDQXWHQomR GH UtJLGDV SROtWLFDV
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PRQHWiULDVFRPHOHYDGDVWD[DVGHMXURVFRQVHTXHQWHPHQWHUHVWULQJLQGRDGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWR
H UHGX]LQGR R FUHVFLPHQWR HFRQ{PLFR 2 &2320 IUHTXHQWHPHQWH DMXVWD D WD[D GH MXURV HP
VLWXDo}HVGHLQFHUWH]DHFRQ{PLFDSDUDDWLQJLUPHWDVHVWDEHOHFLGDVQDSROtWLFDHFRQ{PLFDGRJRYHUQR
EUDVLOHLUR $ LQIODomR EHP FRPR DV PHGLGDV JRYHUQDPHQWDLV SDUD FRPEDWrOD H D HVSHFXODomR
S~EOLFDVREUHSRVVtYHLVPHGLGDVJRYHUQDPHQWDLVIXWXUDVWrPSURGX]LGRHIHLWRVQHJDWLYRVUHOHYDQWHV
VREUH D HFRQRPLD EUDVLOHLUD H FRQWULEXtGR SDUD D LQFHUWH]D HFRQ{PLFD QR %UDVLO DXPHQWDQGR D
YRODWLOLGDGH GR PHUFDGR GH FDSLWDLV EUDVLOHLUR R TXH SRGH FDXVDU XP HIHLWR DGYHUVR VREUH D
&RPSDQKLD
4XDLVTXHU PHGLGDV WRPDGDV SHOR JRYHUQR EUDVLOHLUR QR IXWXUR LQFOXLQGR D UHGXomR QDV WD[DV GH
MXURV LQWHUYHQomR QR PHUFDGR GH FkPELR H D LPSOHPHQWDomR GH PHFDQLVPRV SDUD DMXVWDU RX
GHWHUPLQDU R YDORU GR UHDO SRGHP GHVHQFDGHDU LQIODomR DIHWDQGR DGYHUVDPHQWH R GHVHPSHQKR
JHUDOGDHFRQRPLDEUDVLOHLUD6HR%UDVLOHQIUHQWDULQIODomRDOWDQRIXWXURSRGHKDYHUDXPHQWRHP
VHXVFXVWRVHUHGXomRGHVXDVPDUJHQVRSHUDFLRQDLVHOtTXLGDV
$OpP GLVVR QR FDVR GH DXPHQWR GD LQIODomR R JRYHUQR EUDVLOHLUR SRGH RSWDU SRU DXPHQWDU
VLJQLILFDWLYDPHQWHDVWD[DVGHMXURV2DXPHQWRQDVWD[DVGHMXURVSRGHDIHWDUQmRDSHQDVRFXVWR
GRVQRYRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGD&RPSDQKLDPDVWDPEpPRFXVWRGHVHXHQGLYLGDPHQWR
DWXDO EHP FRPR R FDL[D H HTXLYDOHQWHV D FDL[D WtWXORV H YDORUHV PRELOLiULRV H FRQWUDWRV GH
DUUHQGDPHQWRDSDJDUGD&RPSDQKLDTXHHVWmRVXMHLWRVDWD[DVGHMXURV'HVVDIRUPDDIOXWXDomR
QDVWD[DVGHMXURVEUDVLOHLUDVHDLQIODomRSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHD&RPSDQKLDSRUTXHHODWHP
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVLQGH[DGRVjYDULDomRGR&',HjVWD[DVRILFLDLVGHMXURVGHORQJR
SUD]R 7-/3 3RURXWURODGRXPDUHGXomRVLJQLILFDWLYDQDVWD[DVGH&',7-/3RXLQIODomRSRGH
DIHWDUDGYHUVDPHQWHDUHFHLWDGHVXDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
Qualquer rebaixamento na classificação de crédito do Brasil poderá afetar adversamente o
preço de negociação das ações da Companhia
2V UDWLQJV GH FUpGLWR DIHWDP D SHUFHSomR GH ULVFR GRV LQYHVWLPHQWRV $JrQFLDV GH FODVVLILFDomR
DYDOLDPUHJXODUPHQWHR%UDVLOHVHXVUDWLQJVVREHUDQRVWHQGRFRPREDVHGLYHUVRVIDWRUHVLQFOXLQGR
WHQGrQFLDV PDFURHFRQ{PLFDV FRQGLo}HV ItVLFDV H RUoDPHQWiULDV PpWULFDV GH HQGLYLGDPHQWR H D
SHUVSHFWLYDGHPXGDQoDVHPTXDLVTXHUGHVVHVIDWRUHV
$VDJrQFLDVGHUDWLQJFRPHoDUDPDUHYLVDUDFODVVLILFDomRGHUDWLQJGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLO
HPVHWHPEURGH6XEVHTXHQWHPHQWHR%UDVLOSHUGHXVXDFRQGLomRGHJUDXGHLQYHVWLPHQWR
QDVWUrVSULQFLSDLVDJrQFLDVGHUDWLQJ$SyVXPDUHGXomRLQLFLDOHPVHWHPEURGHD6WDQGDUG
 3RRU¶V UHGX]LXQRYDPHQWH GH %% SRVLWLYRSDUD %% H HP MDQHLUR GH UHEDL[RX RUDWLQJ GH
FUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOGH%%SDUD%%DOpPGHPXGDUDSHUVSHFWLYDGHQHJDWLYDSDUDHVWiYHO
(PGH]HPEURGHD0RRG\¶VFRORFRXRUDWLQJGHHPLVVRUHE{QXV%DDGR%UDVLOHPUHYLVmR
SDUDXPUHEDL[DPHQWRHSRVWHULRUPHQWHUHEDL[RXRUDWLQJGHHPLVVRUHE{QXVGR%UDVLOSDUDDEDL[R
GRJUDXGHLQYHVWLPHQWRSDUD%DFRPXPDSHUVSHFWLYDQHJDWLYD(PGH]HPEURGHD)LWFK
UHEDL[RXRUDWLQJGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOSDUD%%SRVLWLYRFRPXPDSHUVSHFWLYDQHJDWLYD(P
IHYHUHLURGHD)LWFKUHGX]LXQRYDPHQWHRUDWLQJGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOSDUD%%QHJDWLYR
FRPXPDSHUVSHFWLYDHVWiYHOWHQGRHPPDLRGHUHDYDOLDGRRUDWLQJGHFUpGLWRVREHUDQRGR
%UDVLO PDQWHQGR QR PHVPR SDWDPDU FRP XPD SHUVSHFWLYD QHJDWLYD FLWDQGR D GHWHULRUDomR GRV
FHQiULRVHFRQ{PLFRHILVFDOEUDVLOHLURHGHULVFRVGHSLRUDSDUDDPEDVGLPHQV}HV
'LDQWHGRVUHEDL[DPHQWRVRVSUHoRVGHQHJRFLDomRGHYDORUHVPRELOLiULRVGRVPHUFDGRVGHGtYLGD
H GH Do}HV EUDVLOHLUR IRUDP DIHWDGRV GH PDQHLUD QHJDWLYD 8P SURORQJDPHQWR QD DWXDO UHFHVVmR
EUDVLOHLUDSRGHULDOHYDUDQRYRVUHEDL[DPHQWRVGHUDWLQJV1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
R UDWLQJ GH FUpGLWR EUDVLOHLUR HUD FODVVLILFDGR FRPR %%HVWiYHO %D HVWiYHO H %%QHJDWLYR SHOD
6WDQGDUG 3RRUV0RRG\VH)LWFKUHVSHFWLYDPHQWH
$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHDVDJrQFLDVGHUDWLQJPDQWHUmRHVVDVFODVVLILFDo}HVVREUHR
FUpGLWREUDVLOHLURHTXDOTXHUUHEDL[DPHQWRGHUDWLQJVGHFUpGLWRVREHUDQREUDVLOHLURSRGHUiDXPHQWDU
DIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
Flutuações da taxa de câmbio e variações significativas nas taxas de juros podem afetar de
forma negativa os resultados operacionais da Companhia

PÁGINA: 49 de 357

Formulário de Referência - 2021 - VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

1mRVHSRGHJDUDQWLUTXHRUHDOQmRVRIUHUiYDORUL]DomRRXGHVYDORUL]DomRVLJQLILFDWLYDVHPUHODomR
DRGyODU$VGHSUHFLDo}HVGR5HDOHPUHODomRDRGyODUSRGHPFULDUSUHVV}HVLQIODFLRQiULDVDGLFLRQDLV
QR%UDVLOHDFDUUHWDUDXPHQWRVGDVWD[DVGHMXURVSRGHQGRDIHWDUGHPRGRQHJDWLYRDHFRQRPLD
EUDVLOHLUD FRPR XP WRGR H RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD SRU FRQWD GD UHWUDomR QR
FRQVXPRHDXPHQWRGHVHXVFXVWRV1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGH
HD&RPSDQKLDSRVVXtDSDVVLYRDWUHODGRDRGyODUQRPRQWDQWHGH8686PLOK}HVH
86  PLOK}HV UHVSHFWLYDPHQWH $GHPDLV HP  GH GH]HPEUR GH   GDV PDWpULDV
SULPDV H HPEDODJHQV XWLOL]DGDV SHOD &RPSDQKLD HP VHX SURFHVVR SURGXWLYR SRVVXtDP SUHoR
YLQFXODGR DR GyODU $GHPDLV XPD HYHQWXDO YDORUL]DomR GR UHDO SRGH UHGX]LU R IDWXUDPHQWR GRV
FOLHQWHVGD&RPSDQKLDTXHYHQGHPHPGyODURTXHLPSDFWDULDGHIRUPDQHJDWLYDDVYHQGDVGRV
SURGXWRV GD &RPSDQKLD D WDLV FOLHQWHV $ &RPSDQKLD QmR H[HUFH TXDLVTXHU LQIOXrQFLDV VREUH D
SROtWLFD FDPELDO DGRWDGD QR %UDVLO QHP GLVS}H GD FDSDFLGDGH GH SUHYrOD 2 QHJyFLR VLWXDomR
ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H SHUVSHFWLYDV GD &RPSDQKLD SRGHUmR VHU DIHWDGRV
QHJDWLYDPHQWHSRUPXGDQoDVHPWDLVSROtWLFDVFDPELDLVHSRURVFLODo}HVQDVWD[DVGHFkPELR
Risco de Crédito
2ULVFRGHFUpGLWRpRULVFRGHD&RPSDQKLDVRIUHUSHUGDVGHFRUUHQWHVGHLQDGLPSOrQFLDGHVHXV
FOLHQWHVRXGHLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVGHSRVLWiULDVGHUHFXUVRVGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DR
TXH OHYDULD DR SUHMXt]R ILQDQFHLUR$V DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD SULQFLSDOPHQWH HP
UHODomR jV FRQWDV D UHFHEHU GH FOLHQWHV H DV DWLYLGDGHV GH LQYHVWLPHQWR LQFOXLQGR GHSyVLWRV HP
EDQFRVHLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVHRXWURVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVJHUDPH[SRVLomRGD&RPSDQKLD
DRPHQFLRQDGRULVFRGHFUpGLWR
$H[SRVLomRGD&RPSDQKLDDRULVFRGHFUpGLWRpGHPRQVWUDGDQDWDEHODDEDL[R
5PLO

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV









$SUHVHQWDPRVDEDL[RRVDOGRGRFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVGD&RPSDQKLD


$9HQFHU
9HQFLGDV
$WpGLDV
'HDGLDV
'HDGLDV
'HDGLDV
0DLVGHGLDV















$FRPSRVLomRGRYDORUGHSHUGDVHVSHUDGDVSRULGDGHGHYHQFLPHQWRpDSUHVHQWDGDDVHJXLU
5PLO

$9HQFHU
9HQFLGDV
$WpGLDV
'HDGLDV
'HDGLDV
'HDGLDV
0DLVGHGLDV













$ SURYLVmR SDUD GHYHGRUHV GXYLGRVRV IRL FDOFXODGD GH DFRUGR FRP D H[SHFWDWLYD GH SHUGD
FRQVLGHUDQGRVHRVWtWXORVHQYLDGRVSDUDFREUDQoDMXGLFLDOHTXHQmRSRVVXHPJDUDQWLDVFHGLGDVj
&RPSDQKLD
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2VDOGRGHFRQWDVDUHFHEHUYHQFLGRKiPDLVGHGLDVOtTXLGRGDSURYLVmRSDUDSHUGDVGHFUpGLWR
HVSHUDGDVpGH5PLOHPGHGH]HPEURGH 5PLOHPGHGH]HPEURGH
 
Risco de Liquidez
$ &RPSDQKLD SRGH YLU D VRIUHU FRP D IDOWD GH OLTXLGH] GRV PHUFDGRV ILQDQFHLUR H GH FDSLWDLV
GRPpVWLFRV2ULVFRGHOLTXLGH]SRGHVHUGHILQLGRFRPRRULVFRGHD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
HQFRQWUDUHPGLILFXOGDGHVHPFXPSULUFRPDVREULJDo}HVDVVRFLDGDVFRPVHXVSDVVLYRVILQDQFHLURV
TXHVmROLTXLGDGRVFRPSDJDPHQWRVjYLVWDRXFRPRXWURDWLYRILQDQFHLUR
2VYDORUHVFRQWiEHLVGRVSDVVLYRVILQDQFHLURVFRPULVFRGHOLTXLGH]HVWmRUHSUHVHQWDGRVDEDL[RH
UHSUHVHQWDPDH[SRVLomRGD&RPSDQKLDDHVWHULVFR


&RQVROLGDGR±5PLO

3DVVLYRV
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
7RWDOSDVVLYR

9DORU&RQWiELO







)OX[R
FRQWUDWXDO

$WpDQR

DQRV




















0DLVGH
DQRV
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±'HVFULomRGRV3ULQFLSDLV5LVFRVGH0HUFDGR
2VSULQFLSDLVULVFRVGHPHUFDGRDRVTXDLVD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDHVWmRGHWDOKDGRVDEDL[R
5LVFRGHWD[DGHMXURV
$ &RPSDQKLD DSUHVHQWD H[SRVLomR D WD[DV GH MXURV LQFLGHQWHV VREUH VHXV DWLYRV H SDVVLYRV
ILQDQFHLURV
$WXDOPHQWH D &RPSDQKLD QmR XWLOL]D QHQKXP LQVWUXPHQWR GH SURWHomR SDUD ID]HU IDFH j VXD
H[SRVLomRjWD[DGHMXURVSUHIL[DGDHSyVIL[DGD
(PGHGH]HPEURGH5PLOK}HVRXGDGtYLGDEUXWDGD&RPSDQKLDHVWDYDP
UHODFLRQDGRVDHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH LQGH[DGRVjYDULDomR
GR&HUWLILFDGRGH'HSyVLWR,QWHUILQDQFHLUR ³&',´ H5PLOK}HVRXGDGtYLGDEUXWDGD
&RPSDQKLD HVWDYDP LQGH[DGRV j YDULDomR FDPELDO $OpP GLVVR 5 PLOK}HV RX  GD
GtYLGD EUXWD GD &RPSDQKLD UHVSHFWLYDPHQWH HVWDYDP UHODFLRQDGRV D HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRV FLUFXODQWH H QmR FLUFXODQWH  LQGH[DGRV j YDULDomR GR ËQGLFH GH 3UHoRV
UHODFLRQDGRVDRFRQVXPLGRUDPSOR ³,3&$´ (PGHGH]HPEURGHRWRWDOGHFDL[DH
HTXLYDOHQWHVGHFDL[DUHSUHVHQWDYD5PLOK}HVVHQGRHVVHPDMRULWDULDPHQWHLQYHVWLGRHP
DSOLFDo}HVGHFXUWRSUD]RUHIHUHQFLDGDVQR&',
$ &RPSDQKLD DSOLFD H[FOXVLYDPHQWH HP WtWXORV SUHIL[DGRV H SyVIL[DGRV GH PRGR TXH R VHX
SRUWIyOLRILQDQFHLURHVWiTXDVHWRWDOPHQWHH[SRVWRjIOXWXDomR GDVWD[DVGHMXURVQRPHUFDGR
GRPpVWLFR &HUWLILFDGRGH'HSyVLWR%DQFiULR&'% VHQGRRUHVWDQWHLQGH[DGRjWD[D6(/,&
2ULVFRGHWD[DVGHMXURVHVWiDWUHODGRDRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DUHIHUHQFLDGDVHP&',H
7-/3RTXDOSRGHDIHWDUROXFUROtTXLGRGD&RPSDQKLD3RUWDQWRFDVRKDMDXPDRVFLODomRQDV
WD[DVGHMXURVD&RPSDQKLDSRGHUiVHULPSDFWDGDHPUHODomRDRVVHJXLQWHVIDWRUHV L FXVWR
GRV HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV RX LL  GHVSHVDV ILQDQFHLUDV H FRQVHTXHQWHPHQWH
LLL HYHQWXDOSUHMXt]ROtTXLGR
Exposição ao risco de taxa de juros

Consolidado
,QVWUXPHQWRVGHWD[DIL[D
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
([SRVLomRGHWD[DIL[D

,QVWUXPHQWRVGHWD[DYDULiYHO
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
([SRVLomRGHWD[DYDULiYHO

([SRVLomRWRWDODWD[DGHMXURV









 
 
 

 

$QiOLVHGHVHQVLELOLGDGHGHIOX[RGHFDL[DSDUDLQVWUXPHQWRVGHWD[DYDULiYHO
&RPEDVHQRVDOGRGRHQGLYLGDPHQWRQRFURQRJUDPDGHGHVHPEROVRVHQDVWD[DVGHMXURVGRV
ILQDQFLDPHQWRVHGRVDWLYRVD&RPSDQKLDHIHWXRXXPDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHGHTXDQWRWHULD
DXPHQWDGR UHGX]LGR  R SDWULP{QLR OtTXLGR H R UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR GH DFRUGR FRP RV
PRQWDQWHVPRVWUDGRVDVHJXLU2&HQiULRFRUUHVSRQGHDRFHQiULRFRQVLGHUDGRPDLVSURYiYHO
QDV WD[DV GH MXURV QD GDWD GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV 2 &HQiULR  FRUUHVSRQGH D XPD
DOWHUDomR GH  QDV WD[DV H R &HQiULR  FRUUHVSRQGH D XPD DOWHUDomR GH  QDV WD[DV
6HSDUDPRVRVHIHLWRVHPDSUHFLDomRHGHSUHFLDomRQDVWD[DVFRQIRUPHDVWDEHODVDVHJXLU
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5LVFRGHFkPELR
'HFRUUHGDSRVVLELOLGDGHGHRVFLODo}HVGDVWD[DVGHFkPELRGDVPRHGDVHVWUDQJHLUDVXWLOL]DGDV
SHOD&RPSDQKLDHSRUVXDVFRQWURODGDVSUHSRQGHUDQWHPHQWHGHFRUUHQWHGHVXDVLPSRUWDo}HVH
GDFRQWUDWDomRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
2VVDOGRVGHDWLYRVHSDVVLYRVH[SRVWRVjPRHGDHVWUDQJHLUDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRV
HPGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGHFRPSUHHQGHPRSHUDo}HVHPGyODUHV
QRUWHDPHULFDQRVH(XURHHVWmRDVVLPDSUHVHQWDGRV



 (PGyODUHV 

$WLYR

3DVVLYR

([SRVLomREUXWDGREDODQoRSDWULPRQLDO

NotionalGHGHULYDWLYRVFDPELDLV

([SRVLomROtTXLGD







 

 



 


 
 








(PHXURV 

3DVVLYR

([SRVLomREUXWDGREDODQoRSDWULPRQLDO

NotionalGHGHULYDWLYRVFDPELDLV

([SRVLomROtTXLGD


 
 

 



 

 



 

Análise de sensibilidade de câmbio
2FHQiULR3URYiYHOIRLGHILQLGRLQWHUQDPHQWHSHOD&RPSDQKLDHUHSUHVHQWDDH[SHFWDWLYDFRP
UHODomRjYDULDomRGHVWHLQGLFDGRUSDUDRVSUy[LPRVPHVHV2VFHQiULRV3RVVtYHOH5HPRWR
IRUDPSUHSDUDGRVFRPRDJUDYRGRULVFRHPHUHVSHFWLYDPHQWH
$ PHWRGRORJLD XWLOL]DGD IRL R UHFiOFXOR GR YDORU SUHVHQWH GDV WUDQVDo}HV HP GyODUHV QRUWH
DPHULFDQRVHHXURVFRPHVWUHVVHGHFDGDFHQiULRVREUHDWD[DGHPHUFDGRHPGHGH]HPEUR
GHHGHGH]HPEURGHVXEWUDtGRGRYDORUMiUHFRQKHFLGRHDSXUDQGRVHRYDORUGR
UHVXOWDGRQRTXDOD&RPSDQKLDVHULDDIHWDGRGHDFRUGRFRPFDGDFHQiULR$DQiOLVHFRQVLGHUD
TXHWRGDVDVRXWUDVYDULiYHLVHVSHFLDOPHQWHDVWD[DVGHMXURVVmRPDQWLGDVFRQVWDQWHV
(PGHGH]HPEURGH

5LVFRGHFkPELR
&HQiULRVHQtYHLVGHSUHoR

$WLYR
3DVVLYR
NotionalGHGHULYDWLYRVFDPELDLV
([SRVLomROtTXLGD


3URYiYHO


%5/86'





&HQiULRV
3RVVtYHO


%5/86'

 



5HPRWR


%5/86'
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5LVFRGHFkPELR
&HQiULRVHQtYHLVGHSUHoR


$WLYR
3DVVLYR
NotionalGHGHULYDWLYRVFDPELDLV
([SRVLomROtTXLGD

3URYiYHO


%5/(85

&HQiULRV
3RVVtYHO


%5/(85







 



5HPRWR


%5/(85
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±3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHV
$ &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV VmR SDUWH HP SURFHVVRV MXGLFLDLV H DGPLQLVWUDWLYRV RV TXDLV
SRVVXHP FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO SRVVtYHO H UHPRWD $V SURYLV}HV GD &RPSDQKLD VmR
UHJLVWUDGDV FRQIRUPH DV QRUPDV FRQWiEHLV YLJHQWHV FRP EDVH QD DQiOLVH LQGLYLGXDO GH FDGD
SURFHVVRSHOD&RPSDQKLDDX[LOLDGDSRUVHXVDGYRJDGRVLQWHUQRVHH[WHUQRVVHQGRFRQVWLWXtGDV
SURYLV}HVSDUDSURFHVVRVDYDOLDGRVSHOD&RPSDQKLDFRPRDX[tOLRGHVHXVFRQVXOWRUHVMXUtGLFRV
FRPRSURFHVVRVFRPFKDQFHGHSHUGDSURYiYHO
3DUD RV ILQV GHVWH LWHP  IRUDP FRQVLGHUDGRV FRPR SURFHVVRV UHOHYDQWHV DTXHOHV TXH
LQGLYLGXDOPHQWHRXTXDQGRWUDWDUHPGHPDWpULDVFRQH[DVFRQMXQWDPHQWH L WLYHUHPYDORULJXDO
RXVXSHULRUD5PLOK}HVH LL SRVVDPYLUDLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHDLPDJHPGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDDSUHVHQWDDVHJXLUXPDEUHYHGHVFULomRGRVSURFHVVRVUHOHYDQWHVHPTXHILJXUD
FRPR SDUWH VHJUHJDGRV SRU VXD QDWXUH]D 2V UHIHULGRV SURFHVVRV VmR DFRPSDQKDGRV SRU
DVVHVVRUHV OHJDLV HVSHFLDOL]DGRV TXH RULHQWDP D &RPSDQKLD TXDQWR jV SURYLV}HV PDQWLGDV
FRQVLGHUDQGRDVSRVVLELOLGDGHVGHSHUGDHSRVLFLRQDPHQWRGRVyUJmRVMXOJDGRUHV
a)

Processos Ambientais

(P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV QmR ILJXUDYDP FRPR SDUWH HP
SURFHVVRV DGPLQLVWUDWLYRV RX MXGLFLDLV GH QDWXUH]D DPELHQWDO 2V SURFHVVRV DPELHQWDLV
LQVWDXUDGRVQRSDVVDGRVHHQFRQWUDPDUTXLYDGRVQmRUHVWDQGRTXDOTXHUPHGLGDSHQGHQWHFRP
UHODomRDFRQWLQJrQFLDVDPELHQWDLVHPkPELWRMXGLFLDORXDGPLQLVWUDWLYR
b)

Processos Tributários

(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVILJXUDYDPFRPRSDUWHWDQWRQR
SROR SDVVLYR TXDQWR QR SROR DWLYR HP  SURFHVVRV DGPLQLVWUDWLYRV H MXGLFLDLV GH QDWXUH]D
WULEXWiULDRVTXDLVVRPDYDP5PLOK}HV (VWHVSURFHVVRVYHUVDPSULQFLSDOPHQWHVREUHR
DSURYHLWDPHQWRLQGHYLGRGHFUpGLWRSHOD&RPSDQKLDHPUD]mRGHGHFODUDomRGHLQLGRQHLGDGHGR
IRUQHFHGRUDVVLPFRPRGLVFXVV}HVVREUHDDSOLFDomRGHEHQHItFLRVILVFDLVj&RPSDQKLD
'HQWUHRVSURFHVVRVGHQDWXUH]DWULEXWiULDUHOHYDQWHVHPTXHD&RPSDQKLDILJXUDFRPRSDUWHQD
GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD GHVWDFDPVH HP UD]mR GR YDORU HRX GH VHX REMHWR RV
VHJXLQWHV
3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYR
D  -Xt]R
'HOHJDFLDGD5HFHLWD)HGHUDOGH&DEHGHOR± 3%
E  ,QVWkQFLD
3ULPHLURJUDX
F  'DWDGD,QVWDXUDomR

G  3DUWHVGRSURFHVVR
9LWWLD)HUWLOL]DQWHVH%LROyJLFRV6$H5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO
H  9DORUHVEHQVRX
5
GLUHLWRVHQYROYLGRV
I  3ULQFLSDLVIDWRV
,QIULQJrQFLDGRVDUWVLQFLVR,LQFLVR,LQFLVR,LQFLVR,HLQFLVRV,H
,,LQFLVR,HGD/HLQGHGHDEULOGHGHFRUUHQWHGDIDOWDGH
UHFROKLPHQWR GH 3,6 H &2),16 VXSRVWDPHQWH GHYLGR QD LPSRUWDomR GHYLGR D
DTXLVLomR SDUD IDEULFDomR GH PHUFDGRULDV HPSUHJDGDV QD IDEULFDomR GH SURGXWRV
GHVWLQDGRVDDJULFXOWXUDFODVVLILFDGRVQR&DSLWXORGD1&0$WXDOPHQWHRSURFHVVR
HVWiHPIDVHGHLPSXJQDomR
J  &KDQFHGHSHUGD
3RVVtYHO
K  $QiOLVHGRLPSDFWRHP
1D KLSyWHVH GH SHUGD GR SURFHVVR QD HVIHUD DGPLQLVWUDWLYD D &RPSDQKLD GHYHUi
FDVRGHSHUGDGR
DYDOLDUDRSRUWXQLGDGHGHHIHWXDURSDJDPHQWRPHGLDQWHGHVFRQWRVDGHULUDDOJXP
SURFHVVR
5(),6YLJHQWHDGDWDGRMXOJDPHQWRRXRSWDUSRUMXGLFLDOL]DUDTXHVWmRGHYHQGRRSWDU
SRUGHSRVLWDURVYDORUHVGLVFXWLGRVHPMXt]RRXHQWmRDSRVWDUQDFRQFHVVmRGHWXWHOD
SURYLVyULDGHXUJrQFLDPHGLDQWHDSUHVWDomRGHILDQoDEDQFiULD
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3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYR
D  -Xt]R
'HOHJDFLDGD5HFHLWD)HGHUDOGH&DEHGHOR± 3%
E  ,QVWkQFLD
3ULPHLURJUDX
F  'DWDGD,QVWDXUDomR

G  3DUWHVGRSURFHVVR
9LWWLD)HUWLOL]DQWHVH%LROyJLFRV6$H5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO
H  9DORUHVEHQVRX
5
GLUHLWRVHQYROYLGRV
I  3ULQFLSDLVIDWRV
,QIULQJrQFLDGRV$UWVLQFLVR,LQFLVR,LQFLVR,LQFLVR,HLQFLVRV,
H,,LQFLVR,HGD/HLQGHGHDEULOGHGHFRUUHQWHGDIDOWD
GH UHFROKLPHQWR GH 3,6 H &2),16 VXSRVWDPHQWH GHYLGR QD LPSRUWDomR GHYLGR D
DTXLVLomR SDUD IDEULFDomR GH PHUFDGRULDV HPSUHJDGDV QD IDEULFDomR GH SURGXWRV
GHVWLQDGRVDDJULFXOWXUDFODVVLILFDGRVQR&DSLWXORGD1&0
J  &KDQFHGHSHUGD
3RVVtYHO
K  $QiOLVHGRLPSDFWRHP
1D KLSyWHVH GH SHUGD GR SURFHVVR QD HVIHUD DGPLQLVWUDWLYD D &RPSDQKLD GHYHUi
FDVRGHSHUGDGR
DYDOLDUDRSRUWXQLGDGHGHHIHWXDURSDJDPHQWRPHGLDQWHGHVFRQWRVDGHULUDDOJXP
SURFHVVR
5(),6YLJHQWHDGDWDGRMXOJDPHQWRRXRSWDUSRUMXGLFLDOL]DUDTXHVWmRGHYHQGRRSWDU
SRUGHSRVLWDURVYDORUHVGLVFXWLGRVHPMXt]RRXHQWmRDSRVWDUQDFRQFHVVmRGHWXWHOD
SURYLVyULDGHXUJrQFLDPHGLDQWHDSUHVWDomRGHILDQoDEDQFiULD


0DQGDGRGH6HJXUDQoD
D  -Xt]R
-XVWLoD)HGHUDOHP)UDQFD± 63
E  ,QVWkQFLD
3ULPHLURJUDX
F  'DWDGD,QVWDXUDomR

G  3DUWHVGRSURFHVVR
9LWWLD )HUWLOL]DQWHV H %LROyJLFRV 6$ H 'HOHJDGR GD 5HFHLWD )HGHUDO GR %UDVLO HP
)UDQFD63
H  9DORUHV EHQV RX GLUHLWRV 9DORUGDFDXVD5
HQYROYLGRV
9DORU HVWDEHOHFLGR SDUD ILQV ILVFDLV H SRGH QmR UHIOHWLU R EHQHItFLR HFRQ{PLFR RX
SHUGDDVHUVRIULGDSHODHPSUHVDDRILPGRSURFHVVR
I  3ULQFLSDLVIDWRV
0DQGDGR GH VHJXUDQoD YLVDQGR DR UHFRQKHFLPHQWR GR GLUHLWR GH QmR LQFOXLU RV
YDORUHVUHODWLYRVDRVEHQHItFLRVILQDQFHLURVILVFDLVGH,&06FRQFHGLGRVDWtWXORGH
LQFHQWLYR ILVFDOQDV EDVHV GH FiOFXOR GR ,53- H GD &6// EHP FRPR GR GLUHLWR j
UHFXSHUDomR GRV YDORUHV LQGHYLGDPHQWH UHFROKLGRV QRV  DQRV DQWHULRUHV j
SURSRVLWXUD GD GHPDQGD VHMD PHGLDQWH D FRPSHQVDomR FRP RV GHPDLV WULEXWRV
DGPLQLVWUDGRVSHOD65)%VHMDPHGLDQWHDH[SHGLomRGHSUHFDWyULRMXGLFLDO

$ HPSUHVD DMXL]RX R PDQGDGR GH VHJXUDQoD HP  (P  IRL
SURIHULGD VHQWHQoD TXH UHFRQKHFHX R GLUHLWR GD FRPSDQKLD GH H[FOXLU RV YDORUHV
UHODWLYRVDRVEHQHItFLRVILQDQFHLURVILVFDLVHPTXHVWmRGDEDVHGHFiOFXORGR,53-H
GD &6// D SDUWLU GD SURSRVLWXUD GD GHPDQGD PDV UHMHLWRX D FRPSHQVDomR GRV
YDORUHVLQGHYLGDPHQWHSDJRVQRVDQRVDQWHULRUHVDHVVDGDWDEHPFRPRRGLUHLWR
GHUHVWLWXLomRGHIRUPDJHUDO HPUHODomRDRSDVVDGRHDRIXWXUR (PD
HPSUHVD RS{V HPEDUJRV GH GHFODUDomR FRQWUD D VHQWHQoD (P  D
)D]HQGD1DFLRQDOLQWHUS{VDSHODomR
J  &KDQFHGHSHUGD
3RVVtYHO
K  $QiOLVH GR LPSDFWR HP $HPSUHVDGHYHUiLQFOXLURYDORUGRVEHQHItFLRVILQDQFHLURVILVFDLVGH,&06QDEDVH
FDVR GH SHUGD GR GHFiOFXORGR,53-HGD&6//EHPFRPRUHFROKHURVYDORUHVGH,53-H&6//TXH
SURFHVVR
HYHQWXDOPHQWHWHQKDPGHL[DGRGHVHUUHFROKLGRVHPIXQomRGDVHQWHQoDIDYRUiYHO
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0DQGDGRGH6HJXUDQoD
7ULEXQDOGH-XVWLoDGR(VWDGRGH6mR3DXOR
D  -Xt]R
E  ,QVWkQFLD

6HJXQGRJUDX

F  'DWDGD,QVWDXUDomR



G  3DUWHVGRSURFHVVR

,PSHWUDQWH9LWWLD)HUWLOL]DQWHVH%LROyJLFRV6$H
,PSHWUDGR &RRUGHQDGRU GH $GPLQLVWUDomR 7ULEXWiULD GD 6HFUHWDULD GH (VWDGR GD
)D]HQGDGH6mR3DXOR
9DORUGDFDXVD5
9DORUGRVFUpGLWRVGH,&06TXHGHL[DUDPGHVHUHVWRUQDGRVHPIXQomRGDV
GHFLV}HVOLPLQDUHVIDYRUiYHLVREWLGDV5
0DQGDGRGHVHJXUDQoDDILPGHDIDVWDURHVWRUQRGRFUpGLWRGH,&06GHVWDFDGRQD
DTXLVLomRGHLQVXPRVSDUDDIDEULFDomRGHSURGXWRDJURSHFXiULRLVHQWRQDIRUPDGR
DUWLJR  GR $QH[R , GR 5,&06 DWp R ILQDO GR H[HUFtFLR ILVFDO GH  HP
REVHUYkQFLDDRSULQFtSLRGDDQWHULRULGDGHSUHYLVWRQRDUWLQFLVR,,,DOtQHDV³E´H
³F´ GD &RQVWLWXLomR )HGHUDO GH   LPSHGLQGR WDPEpP D JORVD GR FUpGLWR SHOD
DXWRULGDGHFRDWRUDFRPIXQGDPHQWRQRDUWGR'HFUHWR(VWDGXDOGR(VWDGR
GH6mR3DXORGHGHDEULOGHTXHUHYRJRXWDOGLVSRVLWLYR
$ HPSUHVD DMXL]RX R PDQGDGR GH VHJXUDQoD HP  (P  IRL
LQGHIHULGD D OLPLQDU SOHLWHDGD (P  D HPSUHVD DSUHVHQWRX DJUDYR GH
LQVWUXPHQWR (P  IRL SURIHULGD GHFLVmR QR DJUDYR GH LQVWUXPHQWR TXH
GHIHULX D OLPLQDU SOHLWHDGD (P  IRL SURIHULGD VHQWHQoD GHVIDYRUiYHO j
HPSUHVD(PDHPSUHVDLQWHUS{VDSHODomR(PIRLSURIHULGR
DFyUGmR TXH MXOJRX SURFHGHQWH R SHGLGR GD HPSUHVD (P  D )D]HQGD
(VWDGXDODSUHVHQWRXUHFXUVRH[WUDRUGLQiULR
5HPRWD

H  9DORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV
I  3ULQFLSDLVIDWRV

J  &KDQFHGHSHUGD
K  $QiOLVHGRLPSDFWRHP
FDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

$HPSUHVDGHYHUiHVWRUQDURVFUpGLWRVGH,&06QRDQRGHUHJLVWUDGRVFRP
DPSDURQRDUWGR$QH[R,GR5HJXODPHQWRGR,&0663
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3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYR
'HOHJDFLDGD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO
D  -Xt]R
E  ,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

F  'DWDGD,QVWDXUDomR



G  3DUWHVGRSURFHVVR

9LWWLD)HUWLOL]DQWHVH%LROyJLFRV6$
5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO
5

H  9DORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV

J  &KDQFHGHSHUGD

$&RPSDQKLDUHWLILFRXVXDV'HFODUDo}HVGH'pELWRVH&UpGLWRVGH7ULEXWRV)HGHUDLV
³'&7)´  HQWUHJXHV j 5HFHLWD )HGHUDO GR %UDVLO ³5)%´  HP  SDUD H[FOXLU GDV
EDVHV GH FiOFXOR GR ,53- H GD &6// DV UHFHLWDV GH VXEYHQomR SDUD LQYHVWLPHQWR
SURSRUFLRQDGDVSHODVUHGXo}HVGHEDVHGHFiOFXORHLVHQo}HVGH,&06SURPRYLGDV
SHOR &RQYrQLR ,&06  1R PHVPR VHQWLGR D &RPSDQKLD DSUHVHQWRX
(VFULWXUDomR &RQWiELO )LVFDO ³(&)´  UHWLILFDGRUD HP UHODomR D HVVH SHUtRGR $ 5)%
QmRKRPRORJRXRVGpELWRVUHWLGRVQD0DOKD'&7)HPUD]mRGH L D&RPSDQKLDQmR
WHUDSUHVHQWDGRWHUPRGHDFRUGRILUPDGRFRPDVDXWRULGDGHVHVWDGXDLVSDUDIUXLomR
GRVEHQHItFLRVSUHYLVWRVSHOR&RQYrQLR,&06H LL D&RPSDQKLDVXSRVWDPHQWH
QmR WHU GHPRQVWUDGR D GHVWLQDomR GDV UHFHLWDV GH VXEYHQomR j LPSODQWDomR
PRGHUQL]DomRRXDPSOLDomRGHHPSUHHQGLPHQWRHFRQ{PLFR$&RPSDQKLDVXVWHQWD
TXH L RVEHQHItFLRVSUHYLVWRVQR&RQYrQLR,&06VmRDXWRDSOLFiYHLVHQmR
GHSHQGHPGHDVVLQDWXUDGHDFRUGRSHUDQWHDVDXWRULGDGHVHVWDGXDLVH LL DSDUWLUGD
YLJrQFLDGD/HL&RPSOHPHQWDUQmRKiPDLVQHFHVVLGDGHGHGHPRQVWUDomRGH
GHVWLQDomRHVSHFtILFDGDVUHFHLWDVGHVXEYHQomRjUHDOL]DomRGHLQYHVWLPHQWRVSDUD
TXH D VXEYHQomR VH TXDOLILTXH FRPR VXEYHQomR SDUD LQYHVWLPHQWR H DV UHFHLWDV
SRVVDPVHUH[FOXtGDVGROXFURUHDOHGDEDVHGHFiOFXORGD&6//
3RVVtYHO

K  $QiOLVHGRLPSDFWRHP
FDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

&DVRQmRREWHQKDr[LWRD&RPSDQKLDVRIUHUiDUHFRPSRVLomRGDEDVHGHFiOFXORGR
,53-HGD&6//GHFRUUHQWHGDLQFOXV}HVGRFUpGLWRSUHVXPLGRGH,&06FRPSRVVtYHLV
YDORUHVDSDJDUGHVVHVWULEXWRV

I  3ULQFLSDLVIDWRV
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F

Processos Cíveis 

(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDILJXUDYDQRSRORSDVVLYRGHSURFHVVRVMXGLFLDLVGH
QDWXUH]DFtYHO2VREMHWRVGRVUHIHULGRVSURFHVVRVHQYROYHPHPVXDJUDQGHPDLRULDSURFHVVRVGH
FREUDQoD GH GXSOLFDWDV KDYHQGR DLQGD Do}HV HQYROYHQGR TXHVW}HV FRQWUDWXDLV QRWDV
SURPLVVyULDVHH[LELomRGHGRFXPHQWRV
'HQWUHRVSURFHVVRVGHQDWXUH]DFtYHOUHOHYDQWHVHPTXHD&RPSDQKLDILJXUDFRPRSDUWHQRSROR
SDVVLYRQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDGHVWDFDPVHHPUD]mRGRYDORUFODVVLILFDomRGH
FKDQFHGHSHUGDHRXGHVHXREMHWRRVVHJXLQWHV
3URFHVVRQ
D  -Xt]R
9DUD&tYHOGD&RPDUFDGH,WXYHUDYD(VWDGRGH6mR3DXOR
E  ,QVWkQFLD
,QVWkQFLD
F  'DWDGD,QVWDXUDomR

G  3DUWHVGRSURFHVVR
$XWRU5(& LQLFLDLVGRDXWRU 
5pX*UDQRUWH)HUWLOL]DQWHV/WGD
H  9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV 2 YDORU GR EHQHItFLR HFRQ{PLFR SUHWHQGLGR SHOR $XWRU p GH 5 WUrV
HQYROYLGRV
PLOK}HVTXLQKHQWRVHFLQTXHQWDHQRYHPLOTXLQKHQWRVHVHWHQWDUHDLVHVHWHQWDHGRLV
FHQWDYRV 
I  3ULQFLSDLVIDWRV
2 $XWRU IRUD VyFLR GD HPSUHVD *UDQRUWH )HUWLOL]DQWHV /WGD H DSyV RSHUDo}HV
VRFLHWiULDVIRLDFRUGDGRHQWUHRVyFLRVVXDUHWLUDGDGDVRFLHGDGH3DUDDSXUDomRGH
KDYHUHV GDV FRWDV VRFLDLV IRL UHDOL]DGD DXWRULD LQGHSHQGHQWH GD TXDO R $XWRU
GLVFRUGRXGDVSUHPLVVDVHEDVHGHFiOFXORHQWHQGHQGRTXHVHXVKDYHUHVVXSHUDYDP
HP PXLWR R TXH IRUD GHOLPLWDGR HP VHGH GH DXGLWRULD $ HPSUHVD 5p FRQWHVWRX RV
DXWRV DOHJDQGR SUHOLPLQDU GH LQFRPSHWrQFLD GR MXt]R SHOD H[LVWrQFLD GH FOiXVXOD
FRPSURPLVVyULD QR FRQWUDWR VRFLDO +RXYH GHFLVmR VDQHDGRUD UHMHLWDQGR D
DSOLFDELOLGDGH GD FOiXVXOD FRPSURPLVVyULD H GHWHUPLQDQGR D DSXUDomR GH KDYHUHV
XWLOL]DQGRVH FRPR GDWD EDVH R PRPHQWR HP TXH R VyFLR PDQLIHVWRX LQWHUHVVH HP
UHWLUDUVH GD VRFLHGDGH &RQWUD D GHFLVmR VDQHDGRUD IRL LQWHUSRVWR $JUDYR SHOD
*UDQRUWH2$JUDYRIRLMXOJDGRSURFHGHQWHSDUDFRQKHFHUDLQFRPSHWrQFLDGD-XVWLoD
(VWDGXDOHPGHWULPHQWRGDFRPSHWrQFLDDUELWUDOHGHWHUPLQDUDH[WLQomRGRIHLWRVHP
UHVROXomRGHPpULWR&RQWUDRY$FyUGmRKRXYH5HFXUVR(VSHFLDOGHDPEDVDVSDUWHV
2V UHFXUVRV QmR IRUDP FRQKHFLGRV H IRUDP LQWHUSRVWRV $JUDYRV ,QWHUQRV TXH VH
HQFRQWUDPUHPHWLGRVDR67-2$JUDYRDR5HFXUVR(VSHFLDO $5(VS DSUHVHQWDGR
SHOD*UDQRUWHIRLSURYLGRSDUDPDMRUDURVKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRV-iR$JUDYR,QWHUQR
QR $5(VS RIHUWDGR SHOR DXWRU IRL QHJDGR VHQGR PDQWLGD D H[WLQomR GR IHLWR VHP
UHVROXomRGRPpULWR$LQGDQmRKiWUkQVLWRHPMXOJDGR
J  &KDQFHGHSHUGD
5HPRWD
K  $QiOLVHGRLPSDFWRHP
3RVVtYHOLPSDFWRVHUiDSHQDVILQDQFHLUR
FDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR


3URFHVVRQ
D  -Xt]R
9DUD&tYHOGD&RPDUFDGH,WXYHUDYD(VWDGRGH6mR3DXOR
E  ,QVWkQFLD
,QVWkQFLD
F  'DWDGD,QVWDXUDomR

G  3DUWHVGRSURFHVVR
$XWRU5(& LQLFLDLVGRDXWRU 
5pX*UDQRUWH)HUWLOL]DQWHV/WGD
H  9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV 2 YDORU GR EHQHItFLR HFRQ{PLFR SUHWHQGLGR SHOR $XWRU p GH 5 WUrV
HQYROYLGRV
PLOK}HV TXLQKHQWRV H FLQTXHQWD H QRYH PLO TXLQKHQWRV H VHWHQWD UHDLV H VHWHQWD H
GRLVFHQWDYRV 
I  3ULQFLSDLVIDWRV
7UDWDVH GH DomR FDXWHODU GH H[LELomR GH GRFXPHQWRV TXH FRUUH HP VHJUHGR GH
MXVWLoD)RLGLVWULEXtGDSRUGHSHQGrQFLDDHVWHVDXWRVDDomRGHDSXUDomRGHKDYHUHV
Q(QFRQWUDVHHPIDVHUHFXUVDOHDJXDUGDWUkQVLWRHP
MXOJDGR GD GHFLVmR $ DomR MXOJDGD SDUFLDOPHQWH SURFHGHQWH HP SULPHLUR JUDX
FRQWXGR IRL UHIRUPDGD VHQGR MXOJDGD LQWHJUDOPHQWH LPSURFHGHQWH HP VHJXQGD
LQVWkQFLD )RL LQWHUSRVWR 5HFXUVR (VSHFLDO QmR UHFHELGR H GHSRLV $5(VS TXH HVWi
SHQGHQWHGHUHPHVVD DR67-
J  &KDQFHGHSHUGD
5HPRWD
K  $QiOLVHGRLPSDFWRHP
1mR KDYHUi LPSDFWR ILQDQFHLUR DSHQDV REULJDomR GH IRUQHFHU GRFXPHQWRV H
FDVRGHSHUGDGR
LQIRUPDo}HV
SURFHVVR
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3URFHVVRQ
D  -Xt]R
9DUD(PSUHVDULDOH&RQIOLWRVGH$UELWUDJHP±)RUR&HQWUDO&tYHOGD&RPDUFDGD
&DSLWDO(VWDGRGH6mR3DXOR
E  ,QVWkQFLD
,QVWkQFLD
F  'DWDGD,QVWDXUDomR

G  3DUWHVGRSURFHVVR
$XWRU$OEHUWRGRV6DQWRV
5pX9LWWLD)HUWLOL]DQWHVH%LROyJLRFRV6$
H  9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV 1HVWHSURFHVVRQmRKiYDORUHVHQYROYLGRVHPUD]mRGHVHWUDWDUGHDomRSUHSDUDWyULD
HQYROYLGRV
SDUDSOHLWRHPSURFHVVRSRVWHULRU
I  3ULQFLSDLVIDWRV
1RGLDDVSDUWHVFHOHEUDUDP&RQWUDWRGH&RPSUDH9HQGDGH4XRWDVH
2XWUDV$YHQoDVWHQGRFRPRREMHWRDDTXLVLomRGH FHPSRUFHQWR GDV4XRWDV
GD 6RFLHGDGH 6$0$5,7È ,1'Ò675,$ (&20e5&,2 /7'$ HP IDYRU GD HPSUHVD
UHTXHULGD SHOD TXDQWLD WRWDO GH 5 2 DXWRU DOHJD WHU KDYLGR
LQDGLPSOHPHQWR GD Up HP UHODomR j SDUWH GD TXDQWLD GHYLGD UHIHUHQWH DR
DSURYHLWDPHQWR GH FUpGLWRV ILVFDLV GH ,&06 'LDQWH GLVVR DMXL]RX D GHPDQGD
UHTXHUHQGR D SURGXomR DQWHFLSDGD GH SURYD GH SHUtFLD WpFQLFD FRP R REMHWLYR GH
YHULILFDUTXDLVRVFUpGLWRVILVFDLVH[FOXVLYDPHQWHGH,&06UHJLVWUDGRVDWpDGDWDGR
)HFKDPHQWR D IDYRU GD HPSUHVD 6DPDULWi LQFOXVLYH D VRPDWyULD GR VDOGR UHVWDQWH
GRVUHIHULGRV&UpGLWRV,&06DSyVDUHIHULGDLQFRUSRUDomRFRPDUHTXHULGDHSRUPHLR
GH SODQLOKD TXDQWRV FUpGLWRV GH ,&06 DFXPXODGRV GHVGH D GDWD GR SULPHLUR
IHFKDPHQWRHPGH]HPEURGHIRUDPXWLOL]DGRVHFRPSHQVDGRVSHODUHTXHULGD
RVTXDLVGHYHULDPVHUOLTXLGDGRVDRVUHTXHULGRVQRSUD]RGH YLQWH GLDVDFRQWDU
GR HQFHUUDPHQWR GR SUy[LPR WULPHVWUH H DVVLP VXFHVVLYDPHQWH DWp TXH IRVVH
HVJRWDGRRUHIHULGRFUpGLWR1HVWDGDWDDVSDUWHVDJXDUGDPDFRQFOXVmRGDSHUtFLD
WpFQLFD
J  &KDQFHGHSHUGD
3RVVtYHO
K  $QiOLVHGRLPSDFWRHP
6yKDYHULDLPSDFWRILQDQFHLURHPSURFHVVRSRVWHULRU
FDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

d)

Processos Trabalhistas

(P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV ILJXUDYDP FRPR SDUWH HP 
SURFHVVRVMXGLFLDLVGHQDWXUH]DWUDEDOKLVWD2YDORUWRWDOHQYROYLGRFRUUHVSRQGHD5PLOK}HV
$VUHIHULGDVGHPDQGDVIRUDPSURSRVWDVSRUH[HPSUHJDGRVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVYHUVDQGR
SULQFLSDOPHQWH VREUH R UHFRQKHFLPHQWR GH YtQFXOR HPSUHJDWtFLR R UHFHELPHQWR GH GLIHUHQoDV
VDODULDLV R UHFHELPHQWR GH GLIHUHQoDV GH KRUDV H[WUDV R UHFHELPHQWR GH DGLFLRQDO GH
SHULFXORVLGDGH UHFHELPHQWR GH DGLFLRQDO GH LQVDOXEULGDGH UHFHELPHQWR GH DGLFLRQDO QRWXUQR R
UHFHELPHQWRGHYHUEDVUHVFLVyULDVSDJDPHQWRGHLQGHQL]Do}HVSRUGDQRVPRUDLVHPDWHULDLVR
UHFRQKHFLPHQWRGDUHVSRQVDELOLGDGHVXEVLGLiULD1HVWHVHQWLGRHYHQWXDLVFRQGHQDo}HVSRGHUmR
WUD]HULPSDFWRVILQDQFHLURVUHSXWDFLRQDOHGHURWLQDSDUD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDQmRHUDSDUWHHPSURFHVVRVGHQDWXUH]DWUDEDOKLVWD
FRQVLGHUDGRVUHOHYDQWHVRXVHMDSURFHVVRTXHLQGLYLGXDOPHQWHRXTXDQGRWUDWDUHPGHPDWpULDV
FRQH[DV FRQMXQWDPHQWH L  WHQKDP YDORU LJXDO RX VXSHULRU D 5 PLOK}HV H LL  SRVVDP YLU D
LPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHDLPDJHPGD&RPSDQKLD
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±,QGLFDURYDORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDKDYLDSURYLVLRQDGRRPRQWDQWHGH5PLOSDUDRV
SURFHVVRVFRPFKDQFHGHSHUGDSURYiYHO(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDQmRKDYLD
SURYLVLRQDGRTXDOTXHUYDORUSDUDRVSURFHVVRVGHWDOKDGRVQRLWHPDFLPD
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±3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVFXMDVSDUWHVFRQWUiULDV
VHMDPDGPLQLVWUDGRUHVH[DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVH[FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHV
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVQmRILJXUDPFRPRSDUWHHPSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRX
DUELWUDLV QmR VLJLORVRV FXMDV SDUWHV FRQWUiULDV VHMDP DGPLQLVWUDGRUHV H[DGPLQLVWUDGRUHV
FRQWURODGRUHVH[FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHV
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±,QGLFDURYDORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQHVWHLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV QmR ILJXUDP FRPR SDUWH HP
SURFHVVRV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV QmR VLJLORVRV FXMDV SDUWHV FRQWUiULDV VHMDP
DGPLQLVWUDGRUHVH[DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVH[FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHV
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±3URFHVVRVVLJLORVRVUHOHYDQWHV
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVQmRILJXUDPFRPRSDUWH
HPSURFHVVRVVLJLORVRVTXHVHMDPFRQVLGHUDGRVUHOHYDQWHV
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±3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVUHSHWLWLYRVRXFRQH[RVQmRVLJLORVRVH
UHOHYDQWHVHPFRQMXQWR
$SUHVHQWDPRVDEDL[RRVSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVUHSHWLWLYRVRXFRQH[RVHP
TXH D &RPSDQKLD RX VXDV FRQWURODGDV ILJXUDP QR SROR SDVVLYR HP  GH GH]HPEUR GH 
EDVHDGRVHPIDWRVHFDXVDVMXUtGLFDVVHPHOKDQWHVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHVHPFRQMXQWR
$o}HV7UDEDOKLVWDV
$&RPSDQKLDILJXUDFRPRSDUWHQRSRORSDVVLYRHPDSUR[LPDGDPHQWHSURFHVVRVWUDEDOKLVWDVTXHYHUVDPVREUHSOHLWRV
UHIHUHQWHVDRDGLFLRQDOGHLQVDOXEULGDGHHRXSHULFXORVLGDGH
D YDORUHVHQYROYLGRV
5
5HDOL]DPRV DQXDOPHQWH DV PHGLo}HV TXH FRQVWDP QR 3URJUDPD GH 3UHYHQomR GH 5LVFRV
E SUiWLFDGD
$PELHQWDLV ± ³335$´ GDV HPSUHVD FRP D PHGLomR GH WRGRV RV ULVFRV 1DV PHGLo}HV H
&RPSDQKLDTXH
DYDOLDo}HV UHDOL]DGDV QmR Ki D LQGLFDomR GH LQFLGrQFLDV GH DGLFLRQDLV GH LQVDOXEULGDGH H
FDXVRXWDO
SHULFXORVLGDGH (P FDVRV SRQWXDLV WHP KDYLGR FRQGHQDo}HV SRU FRQVWDWDo}HV HP SHUtFLDV
FRQWLQJrQFLD
MXGLFLDLV


$o}HV7ULEXWiULDV
$&RPSDQKLDILJXUDFRPRSDUWHQRSRORSDVVLYRHPSURFHVVRVUHIHUHQWHVDRDSURYHLWDPHQWRVXSRVWDPHQWHLQGHYLGRGH
FUpGLWRVGH,&06
D YDORUHVHQYROYLGRV
5
6XSRVWRFUHGLWDPHQWRLQGHYLGRGH,&06QDDTXLVLomRGHPHUFDGRULDV$6HFUHWDULDGH)D]HQGD
E SUiWLFDGD
GR(VWDGRGH6mR3DXORTXHVWLRQDDVRSHUDo}HVFRPDHPSUHVD*$767$5&20e5&,2'(
&RPSDQKLDTXH
0$7e5,$35,0$$*5,&2/$(6(59,d26'(5(35(6(17$d®(6/7'$DRDUJXPHQWRGH
FDXVRXWDO
TXH UHIHULGD HPSUHVD WHULD VLGR GHFODUDGD LQLG{QHD LQGLFDQGR D VLPXODomR GH H[LVWrQFLD GH
FRQWLQJrQFLD
HVWDEHOHFLPHQWR WHQGR VLGR HVWD GHFODUDomR UHWURDWLYD D SHUtRGR DQWHULRU jV RSHUDo}HV
UHDOL]DGDV
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±,QGLFDURYDORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDQmRKDYLDSURYLVLRQDGRYDORUHVSDUDDVDo}HVGHVFULWDV
QRLWHPPHQFLRQDGDVDFLPD
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±2XWUDVFRQWLQJrQFLDVUHOHYDQWHV

$omR$QXODWyULD
D  -Xt]R

-XVWLoD(VWDGXDOGH6mR3DXORHP6mR-RDTXLPGD%DUUD63

E  ,QVWkQFLD

3ULPHLURJUDX

F  'DWDGD,QVWDXUDomR



G  3DUWHVGRSURFHVVR

$XWRUD9LWWLD)HUWLOL]DQWHVH%LROyJLFRV6$
5p)D]HQGDGR(VWDGRGH6mR3DXOR
H  9DORUHV EHQV RX 5
GLUHLWRVHQYROYLGRV
I  3ULQFLSDLVIDWRV
$omR$QXODWyULDDMXL]DGDSDUDDQXODomRGDFREUDQoDH[LJLGDSRUPHLR
GR$XWRGH,QIUDomRH,PSRVLomRGH0XOWD5HIHULGR$XWR
GH,QIUDomRH[LJLDRSDJDPHQWRGH,&06PXOWDGHRItFLRHMXURVFRP
EDVHQDVVHJXLQWHVLQIUDo}HV L DSURYHLWDPHQWRGHFUpGLWRVGHIRUPD
LQGHYLGD GHFRUUHQWHV GH VHUYLoRV GH WUDQVSRUWH SUHVWDGRV SRU
HPSUHVDVLQVFULWDVQR6LPSOHV1DFLRQDOQRSHUtRGRGHH
QR YDORU WRWDO GH 5  LL  UHJLVWURV QR SHUtRGR GH  D
 GH FUpGLWRV GH ,&06 QRV OLYURV ILVFDLV ()'  HP YDORUHV
VXSHULRUHV DR LPSRVWR GHVWDFDGR QRV GRFXPHQWRV ILVFDLV GH
DTXLVLomRGHEHQV LLL DXVrQFLDGHHVFULWXUDomRQRSHUtRGRGH
D  GH QRWDV ILVFDLV GH HQWUDGDDTXLVLomR GH PHUFDGRULDV HP
RSHUDo}HV WULEXWDGDV LY  DXVrQFLD GH HVFULWXUDomR QR SHUtRGR GH
DGHQRWDVILVFDLVGHHQWUDGDDTXLVLomRGHPHUFDGRULDV
HP RSHUDo}HV QmR WULEXWDGDV H Y  QmR UHFROKLPHQWR GH ,&06 QR
PRQWDQWHGH5QRSHUtRGRGHDUHIHUHQWHVD
RSHUDo}HVWULEXWDGDVFRPHUURQDGHWHUPLQDomRGDDOtTXRWD
(P  D &RPSDQKLD DMXL]RX D DomR DQXODWyULD (P
IRLSURIHULGDGHFLVmRTXHVXVSHQGHXDH[LJLELOLGDGHGR
FUpGLWRWULEXWiULRFDVRD&RPSDQKLDUHDOL]HGHSyVLWRMXGLFLDOGRYDORU
GLVFXWLGR QR SURFHVVR (P  D &RPSDQKLD UHDOL]RX
GHSyVLWRMXGLFLDO(PD)D]HQGDGR(VWDGRGH6mR3DXOR
DSUHVHQWRX FRQWHVWDomR (P  D &RPSDQKLD
FRPSOHPHQWRXRGHSyVLWRMXGLFLDO

&RPRFRQVHTXrQFLDGR$XWRGH,QIUDomRIRLLQVWDXUDGDLQYHVWLJDomR
FULPLQDOSHODSUiWLFDGHFULPHWULEXWiULRGHVFULWRQRDUW,,GD/HLQ
 GHL[DU GH UHFROKHU QR SUD]ROHJDO YDORU GH WULEXWR RX GH
FRQWULEXLomRVRFLDOGHVFRQWDGRRXFREUDGRQDTXDOLGDGHGHVXMHLWR
SDVVLYRGHREULJDomRHTXHGHYHULDUHFROKHUDRVFRIUHVS~EOLFRV D
TXDOIRLVXVSHQVDHPMXOKRGHDWpRGHVIHFKRGD$omR$QXODWyULD
QDTXDOVHGLVFXWHDH[LJrQFLDGDREULJDomRWULEXWiULD
J  &KDQFHGHSHUGD
5HPRWD
K  $QiOLVH GR LPSDFWR &RQYHUVmR HP UHQGD GR (VWDGR GR GHSyVLWR MXGLFLDO HIHWXDGR
HPFDVRGHSHUGDGR 7UDWDQGRVH GH FULPHV WULEXWiULRV WHQGR HP YLVWD TXH QmR Ki
SURFHVVR
UHVSRQVDELOL]DomR FULPLQDO GH SHVVRDV MXUtGLFDV D SRWHQFLDO
H[SRVLomR SHQDO UHFDL VREUH DV SHVVRDV ItVLFDV LQYHVWLJDGDV
UHVWDQGR DSHQDV TXHVW}HV UHSXWDFLRQDLV j &RPSDQKLD ,PSRUWDQWH
GHVWDFDU TXH R SDJDPHQWR GRV YDORUHV GHYLGRV D WtWXOR GH WULEXWR
H[WLQJXH DXWRPDWLFDPHQWH D SXQLELOLGDGH GDV SDUWHV HQYROYLGDV H
FRQVHTXHQWHPHQWHHQFHUUDHYHQWXDODomRSHQDOFDVRYHQKDDVHU
LQVWDXUDGD
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3URFHVVR&(7(6%Q±FRQWDPLQDomRHP$UWXU1RJXHLUD

$ &RPSDQKLD LQIRUPD TXH HP XPD GH VXDV XQLGDGHV LQGXVWULDLV VLWXDGD QR PXQLFtSLR GH $UWXU
1RJXHLUD IRL LGHQWLILFDGD FRQWDPLQDomR GH iJXDV VXEWHUUkQHDV GR DTXtIHUR UDVR SHOD VXEVWkQFLD
QLWUDWR$XQLGDGHIRLDGTXLULGDSHOD&RPSDQKLDQHVVDVLWXDomRTXDQGRGDFRQFOXVmRGDWUDQVDomR
HQYROYHQGR D 6DPDULWi (P GHFRUUrQFLD GD UHIHULGD FRQWDPLQDomR HP  IRL DEHUWR XP
SURFHVVRGHUHPHGLDomRMXQWRj&(7(6%VREQ

$LQYHVWLJDomRSUHOLPLQDUGDFRQWDPLQDomRIRLUHDOL]DGDHPGH]HPEURGHHMiHPMDQHLURGH
 IRL FRQFOXtGD D ,QYHVWLJDomR &RQILUPDWyULD WHQGR VLGR GHVFDUWDGD D SRVVLELOLGDGH GH
FRQWDPLQDomRGRVRORHFRQILUPDGDDFRQWDPLQDomRGDiJXDVXEWHUUkQHD6HJXLXVHHQWmRFRPD
,QYHVWLJDomR'HWDOKDGDH$QiOLVHGH5LVFR7R[LFROyJLFRj6D~GH+XPDQDWHQGRVLGRDSUHVHQWDGR
R SURMHWR WpFQLFR SDUD UHPHGLDomR QR LQtFLR GH  2 SURMHWR GH UHPHGLDomR IRL DSURYDGR HP
GH]HPEURGHRFDVLmRHPTXHFRPHoRXDVHULPSOHPHQWDGR

(P MXOKR GH  IRL VROLFLWDGD MXQWR DR yUJmR DPELHQWDO D DXWRUL]DomR SDUD R GHVOLJDPHQWR GR
VLVWHPDGHUHPHGLDomRHLQtFLRGRPRQLWRUDPHQWR(QTXDQWRQmRpHPLWLGDPDQLIHVWDomRGRyUJmR
DPELHQWDOVREUHRSHGLGRD&RPSDQKLDPDQWpPRVLVWHPDHPIXQFLRQDPHQWR

(VWLPDVHTXHDWpGH]HPEURGHIRUDPJDVWRV5FRPRUHIHULGRSURFHVVRGH
UHPHGLDomR H TXH VHUi GHSUHHQGLGR DWp MXQKR GH  R PRQWDQWH GH 5  FXVWRV
HVWLPDGRVSDUDDRSHUDomRGRVLVWHPD 1mRIRUDPHVWLPDGRVRVFXVWRVSDUDRPRQLWRUDPHQWRGD
TXDOLGDGHGDiJXDDSyVRGHVOLJDPHQWRGRVLVWHPDGHUHPHGLDomR

3URFHVVR &(7(6% Q  ± LQYHVWLJDomR GH FRQWDPLQDomR HP 6mR -RDTXLP GD
%DUUD

$&RPSDQKLDLQIRUPDDLQGDTXHKiXPSURFHVVRGHLQYHVWLJDomRSUHOLPLQDUHFRQILUPDWyULDGHiUHDV
FRQWDPLQDGDVHPWUDPLWDomRSHUDQWHD&(7(6%LQLFLDGRHPVRERQ
UHODFLRQDGRjILOLDOGD&RPSDQKLDORFDOL]DGDQRPXQLFtSLRGH6mR-RDTXLPGD%DUUD

)RL UHDOL]DGD LQYHVWLJDomR SUHOLPLQDU H GHWDOKDGD GD iUHD VXSRVWDPHQWH FRQWDPLQDGD (P
 IRL SURWRFRODGR SHUDQWH R yUJmR DPELHQWDO XP 3ODQR GH ,QWHUYHQomR TXH SUHYr D
HOLPLQDomRGHSRWHQFLDLVIRQWHVGHFRQWDPLQDomRHDFRQWLQXLGDGHGRVPRQLWRUDPHQWRVGDiUHDGH
LQWHUHVVH GH IRUPD VHPHVWUDO 2 PRQLWRUDPHQWR GR SULPHLUR VHPHVWUH GH  WHYH LQtFLR QR GLD


(VWLPDVH TXH DWp GH]HPEUR GH  IRUDP JDVWRV 5 FRP R UHIHULGR SURFHVVR GH
LQYHVWLJDomRHTXHVHUmRGHSUHHQGLGRV5DRDQRFRPRSURFHVVRGHPRQLWRUDPHQWR
HPSUD]RDVHUGHILQLGRSHORyUJmRDPELHQWDOFRPSHWHQWH
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados
±5HJUDVGRSDtVGHRULJHPHGRSDtVHPTXHRVYDORUHVPRELOLiULRVHVWmRFXVWRGLDGRV
1mRVHDSOLFDXPDYH]TXHD&RPSDQKLDQmRpFDWHJRUL]DGDFRPRHPLVVRUDHVWUDQJHLUD
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±(PUHODomRDRVULVFRVLQGLFDGRVQRLWHPLQIRUPDU
a)

Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando,
em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso
negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política

$ &RPSDQKLD SRVVXL XPD 3ROtWLFD GH *HVWmR GH 5LVFRV &RUSRUDWLYRV DSURYDGD HP UHXQLmR GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRFRUULGDHPGHQRYHPEURGHFRQIRUPHDGLWDGDHPGHPDUoR
GHHYLJHQWHGHVGHDVXDDSURYDomR ³3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRV´ DTXDOWHPSRUREMHWLYR
HVWDEHOHFHUDVGLUHWUL]HVHUHVSRQVDELOLGDGHVQDJHVWmRGHULVFRVGD&RPSDQKLDHVSHFLDOPHQWHQR
WRFDQWH j FULDomR GH PHFDQLVPRV SDUD LGHQWLILFDomR H DQiOLVH GRV ULVFRV TXH SRVVDP DIHWDU D
&RPSDQKLD EHP FRPR FRQWUROHV H SURFHGLPHQWRV SDUD PRQLWRUDPHQWR GH IRUPD D SUHYHQLU VXD
RFRUUrQFLDRXPLQLPL]DUVHXLPSDFWR
b)

Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver,
incluindo:

2REMHWLYRGD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVpGHHVWDEHOHFHUDVGLUHWUL]HVSDUDDJHVWmRGHULVFR
FRUSRUDWLYDFRPRGHVHQYROYLPHQWRGLVVHPLQDomRHLPSOHPHQWDomRGDFXOWXUDGRJHUHQFLDPHQWRGH
ULVFR LQVWLWXFLRQDO SRU PHLR GD RULHQWDomR GR SURFHVVR GH LGHQWLILFDomR DQiOLVH DYDOLDomR
WUDWDPHQWR PRQLWRUDPHQWR H FRPXQLFDomR GRV ULVFRV QXP DWR GH SURPRYHU D PHOKRULD FRQWtQXD
SDUDRVSURFHVVRVHIRFRQRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLD
&RP D LPSOHPHQWDomR GD 3ROtWLFD GH *HVWmR GH 5LVFRV HVSHUDVH SURWHJHU H FULDU YDORU SDUD D
&RPSDQKLD SRU PHLR GD LGHQWLILFDomR GRV ULVFRV H GR PDSHDPHQWR GRV SURFHVVRV VLVWHPDV H
FRQWUROHV TXH VXSRUWDP VXDV DWLYLGDGHV SHUPLWLQGR D PHOKRU WRPDGD GH GHFLVmR SRU VXD
$GPLQLVWUDomR
i)

Os riscos para os quais se busca proteção

1RV WHUPRV GD 3ROtWLFD GH *HVWmR GH 5LVFRV VHP SUHMXt]R GH RXWURV ULVFRV TXH R FRQWH[WR GDV
RSHUDo}HVGD&RPSDQKLDHRXGRSURFHVVRPDSHDGRRVULVFRVSDUDRVTXDLVD&RPSDQKLDEXVFD
SURWHomRVmRFODVVLILFDGRVGDVHJXLQWHIRUPDVHQGRRVULVFRVGHVFULWRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLDGHODVGHULYDGRV
5LVFRV HVWUDWpJLFRV VmR ULVFRV TXH SRGHP SUHMXGLFDU R Q~FOHR GR PRGHOR GH QHJyFLRV GD
&RPSDQKLD'HVDILDPDOyJLFDGDVHVFROKDVHVWUDWpJLFDVDPHDoDPDFRPSHWLWLYLGDGHHSUHMXGLFDP
DFDSDFLGDGHGHVHDOFDQoDURXPDQWHUXPGHVHPSHQKRH[FHSFLRQDO5LVFRVTXHHVWmRDVVRFLDGRV
jWRPDGDGHGHFLVmRGDDOWDDGPLQLVWUDomRHSRGHPJHUDUSHUGDVXEVWDQFLDOQRYDORUHFRQ{PLFRGD
&RPSDQKLD
5LVFRVILQDQFHLURVVmRULVFRVTXHSRGHPDIHWDUGHIRUPDDGYHUVDDVILQDQoDVGHXPD&RPSDQKLD
DVVRFLDGRVjH[SRVLomRGDVRSHUDo}HVILQDQFHLUDVGDHPSUHVD6mRGHFRUUHQWHVGHYDULDo}HVGH
YDORUHV GH DWLYRV H SDVVLYRV QR PHUFDGR GHVFXPSULPHQWR GH REULJDo}HV ILQDQFHLUDV GH
FRQWUDSDUWHV DOWR FXVWR RX LQFDSDFLGDGH GH FXPSULU VXDV REULJDo}HV ILQDQFHLUDV LQHILFLrQFLD QD
DORFDomRGRFDSLWDORXIDOKDVQRVUHSRUWHVILQDQFHLURV
5LVFRV RSHUDFLRQDLV VmR ULVFRV GHFRUUHQWHV GH IDOKDV GH SURFHVVRV H FRQWUROHV IDOWD GH
FRQVLVWrQFLDHDGHTXDomRGRVVLVWHPDVGHLQIRUPDomREHPFRPRRULXQGRVGHHUURVRXIUDXGHVTXH
SUHMXGLTXHP RX LPSRVVLELOLWHP R H[HUFtFLR GDV DWLYLGDGHV GD FRPSDQKLD 2V ULVFRV RSHUDFLRQDLV
JHUDOPHQWH DFDUUHWDP UHGXomR GHJUDGDomR RX LQWHUUXSomR WRWDO RX SDUFLDO GDV DWLYLGDGHV FRP
LPSDFWRQHJDWLYRQDUHSXWDomRGDVRFLHGDGHDOpPGDSRWHQFLDOJHUDomRGHSDVVLYRVFRQWUDWXDLV
UHJXODWyULRVHDPELHQWDLV
5LVFRV UHJXODPHQWDUHV VmR ULVFRV UHODFLRQDGRV D VDQo}HV OHJDLV RX UHJXODWyULDV GH SHUGD
ILQDQFHLUDRXGHUHSXWDomRTXHD&RPSDQKLDSRGHVRIUHUFRPRUHVXOWDGRGDIDOKDQRFXPSULPHQWR
GD DSOLFDomR GH OHLV DFRUGRV H UHJXODPHQWRV QR kPELWR GD DSOLFDomR GD OHJLVODomR WUDEDOKLVWD
WULEXWiULDILVFDOUHIHUHQWHVDUHODo}HVFRQWUDWXDLVUHJXODPHQWDomRGHPHUFDGRHGHSUHVWDomRGH
VHUYLoRVFRPRH[HPSORV
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5LVFRV FLEHUQpWLFRV VmR ULVFRV TXH SRGHP H[SRU RV DWLYRV GH LQIRUPDomR GD &RPSDQKLD D
DPHDoDVFRQKHFLGDVRXGHVFRQKHFLGDVSRUPHLRGHDWDTXHVFLEHUQpWLFRVSRUKDFNHUV(VWHULVFR
SRGHVHUUHSUHVHQWDGRSRUIDOKDVLQGLVSRQLELOLGDGHRXREVROHVFrQFLDGHHTXLSDPHQWRVHLQVWDODo}HV
DVVLP FRPR GH VLVWHPDV LQIRUPDWL]DGRV GH FRQWUROH FRPXQLFDomR ORJtVWLFD H JHUHQFLDPHQWR
RSHUDFLRQDO TXH SUHMXGLTXHP RX LPSRVVLELOLWHP D FRQWLQXLGDGH GDV DWLYLGDGHV UHJXODUHV GD
&RPSDQKLDDRORQJRGDVXDFDGHLDGHYDORU FOLHQWHVIRUQHFHGRUHVSDUFHLURVHXQLGDGHVUHJLRQDLV 
ii)

Os instrumentos utilizados para proteção do risco

'HDFRUGRFRPD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVD&RPSDQKLDDGRWDRPRGHORGHJHUHQFLDPHQWRGH
ULVFRV FRQIRUPH GLUHWUL]HV GR &262 ± Committee of Sponsoring Organizations of Treadway
Commission &262  RV SDVVRV GHVFULWRV QD QRUPD $%17 ,62   H QR *XLD GH
2ULHQWDomR SDUD *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV &RUSRUDWLYRV GR ,QVWLWXWR %UDVLOHLUR GH *RYHUQDQoD
&RUSRUDWLYD ,%*& 
Identificação dos riscos
$ LGHQWLILFDomR GH ULVFRV WHP FRPR REMHWLYR JHUDU XPD OLVWD DEUDQJHQWH GH ULVFRV EDVHDGD QRV
HYHQWRV TXH D &RPSDQKLD p VXEPHWLGD RX VRIUH H TXH SRVVDP FULDU DXPHQWDU HYLWDU UHGX]LU
DFHOHUDU RX DWUDVDU R DOFDQFH GRV REMHWLYRV GD &RPSDQKLD &RQYpP TXH SHVVRDV FRP XP
FRQKHFLPHQWRDGHTXDGRVHMDPHQYROYLGDVQDLGHQWLILFDomRGRVULVFRV3DUDDLGHQWLILFDomRGHULVFRV
VmR XWLOL]DGDV HQWUHYLVWDV FRP RV GLUHWRUHV H SULQFLSDLV H[HFXWLYRV GH FDGD VHWRU GD &RPSDQKLD
WHQGRHPYLVWDRVSULQFLSDLVSURFHVVRVSHORVTXDLVVmRUHVSRQViYHLV
Análise de riscos
$DQiOLVHGHULVFRVHQYROYHGHVHQYROYHUDFRPSUHHQVmRGRVULVFRVIRUQHFHQGRXPDHQWUDGDSDUDD
DYDOLDomRGHULVFRVHSDUDDVGHFLV}HVVREUHDQHFHVVLGDGHGHWUDWiORVHVREUHDVHVWUDWpJLDVH
PpWRGRVPDLVDGHTXDGRVGHWUDWDPHQWR$DQiOLVHGHULVFRVWDPEpPSRGHIRUQHFHUXPDHQWUDGD
SDUDDWRPDGDGHGHFLV}HVHPTXHHVFROKDVSUHFLVDPVHUIHLWDVHDVRSo}HVHQYROYHPGLIHUHQWHV
WLSRVHQtYHLVGHULVFR2ULVFRpDQDOLVDGRGHWHUPLQDQGR±VHDVFRQVHTXrQFLDVHVXDSUREDELOLGDGH
HRXWURVDWULEXWRVGRULVFR&RQYpPTXHRVFRQWUROHVH[LVWHQWHVHVXDHILFiFLDHHILFLrQFLDWDPEpP
VHMDPOHYDGRVHPFRQVLGHUDomR
Avaliação de riscos
(VWD HWDSD SRVVXL FRPR ILQDOLGDGH R DX[tOLR QD WRPDGD GH GHFLV}HVFRP EDVH QRV UHVXOWDGRV GD
DQiOLVHGHULVFRVVREUHTXDLVULVFRVQHFHVVLWDPGHWUDWDPHQWRHDSULRULGDGHSDUDDLPSOHPHQWDomR
GR WUDWDPHQWR $ DYDOLDomR GH ULVFRV HQYROYH FRPSDUDU R QtYHO GH ULVFR HQFRQWUDGR GXUDQWH R
SURFHVVR GH DQiOLVH FRP RV FULWpULRV GH ULVFR HVWDEHOHFLGRV TXDQGR R FRQWH[WR IRL FRQVLGHUDGR
3ULRUL]DomRGHDFRUGRFRPDSRVLomRGRVULVFRVQDPDWUL]GHSUREDELOLGDGH[LPSDFWRWHQGRFRPR
EDVHWDPEpPRDSHWLWHDULVFRHVWDEHOHFLGRSHORVH[HFXWLYRVGD&RPSDQKLD
9HUGH,PSDFWREDL[R±VmRFDUDFWHUL]DGRVSRUHQYROYHUHP L SHUGDVILQDQFHLUDVLPDWHULDLV DEDL[R
GH  GD UHFHLWD  LL  LQVDWLVIDomR GH FOLHQWHV RX LLL  SDJDPHQWR GH PXOWDV RX RXWUDV
SHQDOLGDGHVGHSHTXHQDUHOHYkQFLD
$PDUHOR,PSDFWRPpGLR±VmRFDUDFWHUL]DGRVSRUHQYROYHUHP L SHUGDVILQDQFHLUDVFRQVLGHUiYHLV
HQWUH  H  GD UHFHLWD  LL  LQVDWLVIDomR GH FOLHQWHV SRGHQGR UHVXOWDU HP SHUGD GH
WUDQVDo}HV LLL SDJDPHQWRGHPXOWDVRXRXWUDVSHQDOLGDGHVGHSHTXHQDUHOHYkQFLD LY SHUGDGH
RSRUWXQLGDGH GH QHJyFLRV RX Y  GHVFXPSULPHQWR GH SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV OHLV H
UHJXODPHQWDo}HV
9HUPHOKR,PSDFWRDOWR±VmRFDUDFWHUL]DGRVSRUHQYROYHUHP L SHUGDVILQDQFHLUDVVLJQLILFDWLYDV
HQWUHHGDUHFHLWD  LL SHUGDGHFOLHQWHVRXGHPXLWDVWUDQVDo}HV LLL SDJDPHQWRGH
PXOWDVHOHYDGDVRXSHQDOLGDGHVVHYHUDVRX LY SHUGDGHJUDQGHVRSRUWXQLGDGHVGHQHJyFLRVRX
LQYHVWLPHQWRVFRPSUD]RLQGHILQLGRGHUHWRUQR
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3UHWR ,PSDFWR H[WUHPR ± VmR FDUDFWHUL]DGRV SRU HQYROYHUHP L  SHUGDV ILQDQFHLUDV TXH SRGHP
FRPSURPHWHUDUHQWDELOLGDGHGRQHJyFLR DFLPDGHGDUHFHLWD  LL SHUGDGHFOLHQWHVFKDYHRX
market share LLL SDJDPHQWRGHPXOWDVHOHYDGDVRXSHQDOLGDGHVVHYHUDVFRPLPSDFWRQDLPDJHP
HUHSXWDomRGDHPSUHVDH LY SHUGDGHJUDQGHVLQYHVWLPHQWRVRXUHWRUQRPXLWRDEDL[RGRHVSHUDGR


Tratamento de riscos
2 WUDWDPHQWR GH ULVFRV HQYROYH D VHOHomR GH XPD RX PDLV RSo}HV SDUD PRGLILFDU RV ULVFRV H D
LPSOHPHQWDomRGHVVDVRSo}HV8PDYH]LPSOHPHQWDGRRWUDWDPHQWRIRUQHFHQRYRVFRQWUROHVRX
PRGLILFD RV H[LVWHQWHV $R RSWDU VREUH XPD DomR GH WUDWDPHQWR DR ULVFR RV H[HFXWLYRV GHYHP
DQDOLVDURFXVWREHQHItFLRGDDomRFRPDDQiOLVHGRVFXVWRVHVIRUoRVLPSOHPHQWDomRDVVLPFRPR
HVWXGDURVEHQHItFLRVGHFRUUHQWHVGDDomRQRkPELWRILQDQFHLUROHJDOLPDJHPHQWUHRXWURV
Monitoramento e análise crítica
2VSURFHVVRVGHPRQLWRUDPHQWRHDQiOLVHFUtWLFDGDRUJDQL]DomRSRVVXLDILQDOLGDGHGHJDUDQWLUTXH
RV FRQWUROHV VHMDP HILFD]HV H HILFLHQWHV QR SURMHWR H QD RSHUDomR REWHU PDLV LQIRUPDo}HV SDUD
PHOKRUEDOL]DUDIDVHGHDYDOLDomRGHULVFRVDQDOLVDUHYHQWRVPXGDQoDVWHQGrQFLDVVXFHVVRVH
IUDFDVVRVGHWHFWDUPXGDQoDVQRVFRQWH[WRVLQWHUQRVHH[WHUQRVHLGHQWLILFDURVULVFRVHPHUJHQWHV
iii)

A estrutura organizacional de gerenciamento de Riscos

'H DFRUGR FRP D 3ROtWLFD GH *HVWmR GH 5LVFRV D HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO HQYROYLGD QR
JHUHQFLDPHQWRGRULVFRpGLYLGLGDHPWUrVSULQFLSDLVOLQKDVGHGHIHVD
/LQKDGH'HIHVD±$SULPHLUDOLQKDpRUJDQL]DGDIUHQWHDRULVFRGD&RPSDQKLDFRPRVJHUHQWHV
RSHUDFLRQDLV front H back office RVTXDLVVmRRVUHVSRQViYHLVSRULPSOHPHQWDUDVDo}HVFRUUHWLYDV
FRPREMHWLYRGHUHVROYHUDVGHILFLrQFLDVGHFRQWUROHHGHSURFHVVRPLWLJDQGRRVULVFRVUHODFLRQDGRV
 /LQKD GH 'HIHVD ± $ VHJXQGD OLQKD GH GHIHVD p GHVHPSHQKDGD SHODV iUHDV GH compliance
FRQWUROHVLQWHUQRVHJHVWmRGHULVFRVGD&RPSDQKLD3RVVXLXPVWDWXVGHSUHYHQomRHPUHODomRDR
ULVFRFRPrQIDVHHPFRQWUROHVLQWHUQRVHFRQIRUPLGDGHHPUHODomRDOHLVHUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLV
D &RPSDQKLD EHP FRPR HP UHODomR DRV DVSHFWRV GH &RQWURODGRULD FRP R PRQLWRUDPHQWR GRV
ULVFRVILQDQFHLURVHTXHVW}HVGHUHSRUWHILQDQFHLUR(VWDVHJXQGDOLQKDGHGHIHVDGHYHDVVHVVRUDUD
SULPHLUD OLQKD QRV DVSHFWRV GH FRQWUROHV LQWHUQRV SURFHGLPHQWRV QRUPDV DSRLDU DV SROtWLFDV GH
JHVWmR GHILQLU SDSHLV H UHVSRQVDELOLGDGHV LGHQWLILFDU PXGDQoDV GH DSHWLWH GH ULVFR GD HPSUHVD
DX[LOLDUDFRQVWUXomRGHSURFHVVRVFRQWUROHVHSURFHGLPHQWRV
/LQKDGH'HIHVD±$WHUFHLUDOLQKDGHGHIHVDpDDXGLWRULDLQWHUQDTXHIRUQHFHjDOWDJHVWmRHDRV
yUJmRV GH JRYHUQDQoD DYDOLDo}HV HVWUXWXUDGDV GRV ULVFRV PDSHDGRV FRP EDVH QRV HYHQWRV H
FRQVHTXrQFLDVUHODFLRQDGRVGHIRUPDLQGHSHQGHQWHHFRPREMHWLYLGDGHGHQWURGD&RPSDQKLD'H
IRUPDGHWHFWLYDDDXGLWRULDLQWHUQDSURYrDYDOLDo}HVVREUHRVWDWXVGDJRYHUQDQoDGRVFRQWUROHV
LQWHUQRVHVWUXWXUDGRVHGHTXHIRUPDHVWHFHQiULRLPSDFWDQRVREMHWLYRVGD&RPSDQKLD
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$LQGDGHDFRUGRFRPD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVGD&RPSDQKLDRVyUJmRVHQYROYLGRVQDVXD
JHVWmRHLPSOHPHQWDomRWrPDVVHJXLQWHVFRPSHWrQFLDVIXQo}HV
Conselho de AdministraçãoSDUDILQVGD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
WHPDVVHJXLQWHVUHVSRQVDELOLGDGHV L HVWDEHOHFHURQtYHOGHDSHWLWHDULVFRGD&RPSDQKLDFRP
UHODomRDRULVFRUHWRUQRGHILQLGR LL GHILQLUHUHYLVDURVFULWpULRVHDHVWUDWpJLDGDJHVWmRGRULVFR
LLL DYDOLDUHGHOLEHUDURVUHSRUWHVUHDOL]DGRVSHOR&RPLWrGH$XGLWRULDHSHOR&RPLWrGHeWLFDH LY 
DSURYDUD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVHVXDVUHVSHFWLYDVDWXDOL]Do}HV
Comitê de Auditoria SDUD ILQV GD 3ROtWLFD GH *HVWmR GH 5LVFRV R &RPLWr GH $XGLWRULD WHP DV
VHJXLQWHV UHVSRQVDELOLGDGHV L  DYDOLDU D HIHWLYLGDGH GRV FRQWUROHV LQWHUQRV H GR SURFHVVR H GDV
HVWUXWXUDVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLD LL DYDOLDUHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGHULVFR
GD&RPSDQKLD LLL DYDOLDUPRQLWRUDUHUHFRPHQGDUjDGPLQLVWUDomRDFRUUHomRRXDSULPRUDPHQWR
GDVSROtWLFDVLQWHUQDVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRDSROtWLFDGHWUDQVDo}HVHQWUHSDUWHVUHODFLRQDGDV
LY DQDOLVDUFRPDVGLUHWRULDVUHVSRQViYHLVDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVHVLVWHPDVGHPHQVXUDomR
HJHVWmRGHULVFRV Y DYDOLDUDVDWLYLGDGHVGDDXGLWRULDLQWHUQDDQDOLVDQGRHRSLQDQGRDFHUFDGRV
UHSRUWHVIHLWRVSRUHODHGDiUHDGHFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD YL DFRPSDQKDUDVDWLYLGDGHV
GDViUHDVGHFRQWUROHVLQWHUQRVHJHVWmRGHULVFRVGD&RPSDQKLD YLL DFRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVGR
&RPLWrGHeWLFDVREUHWXGRFRPUHODomRDWHPDVUHOHYDQWHVHQYROYHQGRIDOKDVGHpWLFDLQWHJULGDGH
HIUDXGHVVXJHULQGRTXDQGRVROLFLWDGRSURFHGLPHQWRVGHLQYHVWLJDomRDVHUHPDGRWDGRVH YLLL 
GHPDQGDU GD DGPLQLVWUDomR Do}HV H PHGLGDV SDUD TXH DV UHPHGLDo}HV GH FRQWUROH VHMDP
YLDELOL]DGDV H ULVFRV FRP H[SRVLomR LQDFHLWiYHO VHMDP PLWLJDGRV DFRPSDQKDQGR D VXD
LPSOHPHQWDomR
Diretor PresidenteSDUDILQVGD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVR'LUHWRU3UHVLGHQWHWHPDVVHJXLQWHV
UHVSRQVDELOLGDGHV L  GHILQLU GLUHWUL]HV UHFXUVRV H PHWDV TXH JDUDQWDP R ERP IXQFLRQDPHQWR GD
JHVWmR GH ULVFRV H LL  SURPRYHU D LQWHJUDomR GD JHVWmR GH ULVFRV FRP RV FLFORV GH JHVWmR H
SODQHMDPHQWR
Gestores OperacionaisSDUDILQVGD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVRVJHVWRUHVRSHUDFLRQDLVWrPDV
VHJXLQWHVUHVSRQVDELOLGDGHV L LGHQWLILFDUHJHUHQFLDURVULVFRVGDVUHVSHFWLYDViUHDVGHDFRUGRFRP
DV HVWUDWpJLDV H SODQRV GH DomR WUDoDGRV H LL  LPSOHPHQWDU RV SODQRV H DFRPSDQKDP DV Do}HV
FRUUHWLYDVHRXSUHYHQWLYDVQDViUHDVUHVSRQViYHLVSHORVULVFRV
Área de Auditoria Interna WHUFHLUDOLQKDGHGHIHVD SDUDILQVGD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVDiUHD
GH $XGLWRULD ,QWHUQD WHP DV VHJXLQWHV UHVSRQVDELOLGDGHV L  DIHULU D TXDOLGDGH H HIHWLYLGDGH GRV
SURFHVVRVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVFRQWUROHHJRYHUQDQoDGD&RPSDQKLD LL DYDOLDUDHILFLrQFLD
GRVFRQWUROHVLQWHUQRVFRPDPHGLomRGRSRWHQFLDOLPSDFWRHSUREDELOLGDGHGDHYHQWXDOIDOKDGRV
FRQWUROHVH LLL DYDOLDUHSURSRUHVWUDWpJLDVGHPLWLJDomRGRVULVFRV
Área de Controles Internose Gestão de Riscos VHJXQGDOLQKDGHGHIHVD SDUDILQVGD3ROtWLFDGH
*HVWmRGH5LVFRVDiUHDGH&RQWUROHV,QWHUQRVWHPDVVHJXLQWHVUHVSRQVDELOLGDGHV L DYDOLDUD
HILFiFLDGDJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD LL HODERUDURSODQHMDPHQWRHDVVHJXUDDRSHUDFLRQDOL]DomRGD
JHVWmRGHULVFRV LLL HODERUDUHRSHUDFLRQDOL]DRSODQRGHDXGLWRULDLQWHUQRSRUVHWRUGD&RPSDQKLD
GH DFRUGR FRP RV ULVFRV SUHYLDPHQWH PDSHDGRV H SULRUL]DGRV H LY  UHSRUWDU DRV yUJmRV GH
JRYHUQDQoDGD&RPSDQKLD
Compliance VHJXQGD OLQKD GH GHIHVD  SDUD ILQV GD 3ROtWLFD GH *HVWmR GH 5LVFRV D iUHD GH
&RPSOLDQFH WHP DV VHJXLQWHV UHVSRQVDELOLGDGHV L  DVVHJXUDU D FRQIRUPLGDGH FRPSOLDQFH  GRV
SURFHGLPHQWRV GD &RPSDQKLD H VHXV FRODERUDGRUHV H WHUFHLURV FRP WRGRV RV UHTXHULPHQWRV H
GLUHWUL]HVOHJDLVHUHJXODWyULDV LL DSXUDUHLQYHVWLJDUGHQ~QFLDVLQWHUQDVRXH[WHUQDVGHDWRVLOHJDLV
RXDQWLpWLFRVH LLL DYHULJXDUHYHQWXDOGHVFXPSULPHQWRGHGLVSRVLWLYRVOHJDLVHQRUPDWLYRVDSOLFiYHLV
j&RPSDQKLDDOpPGHUHJXODPHQWRVHFyGLJRVLQWHUQRVLQFOXVLYHFRPSUHYLVmRGHSURFHGLPHQWRV
HVSHFtILFRV SDUD SURWHomR GR GHQXQFLDQWH H GD FRQILGHQFLDOLGDGH GD LQIRUPDomR $V IXQo}HV GH
&RPSOLDQFHVHUmRUHDOL]DGDVSHORGHSDUWDPHQWRMXUtGLFRGD&RPSDQKLD
3RUILPUHVVDOWDVHTXHDViUHDVGHFRQWUROHVLQWHUQRVJHVWmRGHULVFRV&RPSOLDQFHEHPFRPRGH
DXGLWRULDLQWHUQDHVWmRVHQGRHVWUXWXUDGDVHLPSOHPHQWDGDVHPYLUWXGHGDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGH
Do}HV GD &RPSDQKLD H QD GDWD GH DSUHVHQWDomR GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR HVWmR
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SOHQDPHQWH IXQFLRQDLV 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH D HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO GH FRQWUROH GH
JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GD &RPSDQKLD YHU LWHP  ELLL  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD $OpP
GLVVRSDUDPDLVLQIRUPDo}HVYHUIDWRUGHULVFR“As atividades de controles internos, gestão de riscos
e de Compliance não estão em pleno funcionamento, o que pode impossibilitar ou aumentar as
chances de falha na identificação, tratamento e monitoramento dos riscos aos quais a Companhia
está exposta”FRQVWDQWHGRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
c) A adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da
efetividade da política adotada
&RQVLGHUDQGRD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVGD&RPSDQKLDEHPFRPRDVDWULEXLo}HVGHFDGDXP
GRVyUJmRVHQYROYLGRVQRSURFHVVRGHLGHQWLILFDomRPDSHDPHQWRHPLWLJDomRGHULVFRVGHVFULWRV
QRVLWHQVDQWHULRUHVD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDDWXDOHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHGH
FRQWUROHVLQWHUQRVHJHVWmRGHULVFRVVmRDGHTXDGDVSDUDDYHULILFDomRGDHIHWLYLGDGHGD3ROtWLFDGH
*HVWmRGH5LVFRVHVHHQFRQWUDSUHSDUDGDSDUDSUHYHQLUHGHWHFWDUIUDXGHVHHUURV$&RPSDQKLD
HVWi FRQVWDQWHPHQWH EXVFDQGR DSULPRUDU RV SURFHVVRV GH FRQWUROHV H JHVWmR GH ULVFRV VHPSUH
YLVDQGRjVHJXUDQoDHPLWLJDomRGHULVFRV2VSURFHGLPHQWRVGHFRQWUROHVLQWHUQRVHGHJHVWmRGH
ULVFRVVmRDMXVWDGRVHDGDSWDGRVjPHGLGDTXHVHMXOJXHQHFHVViULR
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5.2 - Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado

±(PUHODomRDRVULVFRVGHPHUFDGRLQGLFDGRVQRLWHPLQIRUPDU

a)
Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado,
destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso
negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política

2VULVFRVGHPHUFDGRSDUDRVTXDLVD&RPSDQKLDEXVFDSURWHomRVmRJHUHQFLDGRVLQWHUQDPHQWH
SHOD&RQWURODGRULDH'LUHWRULD)LQDQFHLUDGD&RPSDQKLD1RHQWDQWRD&RPSDQKLDQmRSRVVXLXPD
SROtWLFD HVSHFtILFD TXH WUDWD GR JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GH PHUFDGR DSURYDGD XPD YH] TXH D
&RPSDQKLDDGRWDSUiWLFDVTXHHQWHQGHVXILFLHQWHVSDUDJHUHQFLDPHQWRGHVHXVULVFRVGHPHUFDGR
$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD SRVVXL XPD 3ROtWLFD GH *HVWmR GH 5LVFRV TXH DEUDQJH WRGRV RV
SURFHVVRV iUHDV H FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD H FRQWpP GLUHWUL]HV HP UHODomR DR SURFHVVR
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVDLGHQWLILFDomRWUDWDPHQWRHPLWLJDomRGRVULVFRVDTXHD&RPSDQKLDHVWi
H[SRVWD

$~OWLPDYHUVmRGD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVIRLDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLDHPGHPDUoRGH

b)
Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando
houver, incluindo:


$&RPSDQKLDQmRSRVVXLSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGRIRUPDOL]DGD

c)
a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da
efetividade da política adotada

7HQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLXPDSROtWLFDHVSHFtILFDSDUDJHUHQFLDPHQWRGRVULVFRV
GHPHUFDGRIRUPDOL]DGDQmRKiDWXDOPHQWHTXDOTXHUHVWUXWXUDLPSOHPHQWDGDSDUDYHULILFDomRGD
HIHWLYLGDGHGDSROtWLFD

PÁGINA: 75 de 357

Formulário de Referência - 2021 - VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.

Versão : 1

5.3 - Descrição Dos Controles Internos

±'HVFULomRGRVFRQWUROHVLQWHUQRV
D  As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles,
indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las. 
$&RPSDQKLDEXVFDVHPSUHDPHOKRULDFRQWtQXDGHVXDHVWUXWXUDGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDHR
PHOKRUGHVHPSHQKRGHVHXVFRQWUROHVLQWHUQRV
'HQWUHDVSUiWLFDVD&RPSDQKLDGHVWDFDDOJXQVSRQWRV
• *HUHQFLDPHQWRGHULVFRVRSHUDFLRQDLV
• ,QVWLWXLomRGHSROtWLFDVFRUSRUDWLYDVUHOHYDQWHVGHcomplianceHFRQWUROHVLQWHUQRV
• $SULPRUDPHQWRGRFRPSOLDQFHDQWLFRUUXSomR
• &DQDOGH'HQ~QFLDVLQGHSHQGHQWHHWHUFHLUL]DGRFRPDSULPRUDPHQWRFRQWtQXR
• &RPLWr GR &DQDO GH 'HQ~QFLDV FRP HQFRQWURV VHPDQDLV SDUD GLVFXWLU WRGDV DV GHQ~QFLDV
UHFHSFLRQDGDVSHORFDQDOGHGHQ~QFLDVLQGHSHQGHQWHHDVDo}HVSDUDDVGHYLGDVWUDWDWLYDV
• (VWUXWXUDFRQVROLGDGDGD$XGLWRULD,QWHUQDGD&RPSDQKLDFRPHVFRSRGHDWXDomREDVHDGRHP
ULVFRVFRPUHSRUWHSHULyGLFRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPFRQIRUPLGDGHFRPDVPHOKRUHV
SUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD
(PUHODomRDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVD&RPSDQKLDHODERUDVXDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV FRP EDVH QDV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO LQFOXLQGR RV SURQXQFLDPHQWRV
HPLWLGRV SHOR &RPLWr GH 3URQXQFLDPHQWRV &RQWiEHLV ³&3&´  H QDV QRUPDV LQWHUQDFLRQDLV GH
UHODWyULR ILQDQFHLUR ,)56  HPLWLGDV SHOR ,QWHUQDWLRQDO $FFRXQWLQJ 6WDQGDUGV %RDUG ,$6%  $
&RPSDQKLD SRVVXL XP FDOHQGiULR GH IHFKDPHQWR GRV PyGXORV VLVWrPLFRV RQGH WDPEpP VmR
GHILQLGRV SUD]RV GH HQWUHJD GDV FRQFLOLDo}HV GDV FRQWDV FRQWiEHLV H UHYLVmR GDV LQWHJUDo}HV
VLVWrPLFDV$RILQDOL]DUDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDVPHVPDVVmRUHYLVDGDVSHOD
GLUHWRULDSHODDXGLWRULDLQWHUQDHDSURYDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDVHPSUHUHYLVDDVSUiWLFDVFRQIRUPHQHFHVVLGDGHFRPRREMHWLYRGHDSHUIHLoRDURV
QtYHLVGHFRQWUROHGDRUJDQL]DomR$&RPSDQKLDSRVVXLSUiWLFDVGHFRQWUROHVLQWHUQRVEDVHDGRVHP
SUHPLVVDV GR Internal Control – Integrated Framework HPLWLGR SHOR Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission – COSOH1%5,62FRPRREMHWLYRGHSUH]DU
SHORPRQLWRUDPHQWRHILFLHQWHHDGHTXDGRGRDPELHQWHGHFRQWUROHVLQWHUQRVFRPEDVHQRVVHXV
SURFHVVRVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURV
b) As estruturas organizacionais envolvidas
$&RQWDELOLGDGH&RQWURODGRULDHD'LUHWRULD([HFXWLYDVmRDViUHDVUHVSRQViYHLVSHODHODERUDomR
GDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRDVQRWDVH[SOLFDWLYDV
2 &RPLWr GH $XGLWRULD DFRPSDQKD DV DWLYLGDGHV GDV iUHDV GH FRQWDELOLGDGH FRQWURODGRULD H
FRPSOLDQFHUHSRUWDQGRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXDQGRQHFHVViULR
$$XGLWRULD,QWHUQDDWXDGHIRUPDLQGHSHQGHQWHHREMHWLYDHUHSRUWDVHDR&RPLWrGH$XGLWRULD7HP
SRUUHVSRQVDELOLGDGHHQWUHRXWUDIXQo}HVYHULILFDUDHILFiFLDGDJHVWmRGHULVFRVGD&RPSDQKLD
EHPFRPRDYDOLDUDHILFiFLDGDVSROtWLFDVHGRVVLVWHPDVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHFRQWUROHV
LQWHUQRV
1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD DV HVWUXWXUDV RUJDQL]DFLRQDLV GDV iUHDV GH FRQWUROHV
LQWHUQRV JHVWmR GH ULVFRV &RPSOLDQFH EHP FRPR iUHD GH $XGLWRULD ,QWHUQD HVWmR VHQGR
LPSOHPHQWDGDV QR HQWDQWR QD GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD WDLV iUHDV QmR HVWmR
SOHQDPHQWHIXQFLRQDLV
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c) Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do
emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo acompanhamento.
$$XGLWRULD,QWHUQDTXHVHUHSRUWDDR&RPLWrGH$XGLWRULDHSRVVXLDXWRQRPLDGHDWXDomRSRVVXLD
UHVSRQVDELOLGDGHGHDYDOLDURJUDXGHHILFLrQFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDFRQIRUPHR
3ODQR$QXDOGH$XGLWRULD,QWHUQDRTXDOpUHYLVDGRHYDOLGDGRSHORFLWDGRFRPLWr
$iUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDUHYLVDSHULRGLFDPHQWHRVSURFHVVRVGD&RPSDQKLDDYDOLDQGRRVULVFRV
RSHUDFLRQDLV GHVWHV SURFHVVRV DOpP GH PDQWHU XPD PDWUL] GH ULVFRV H FRQWUROHV GDV iUHDV GH
QHJyFLR H GD DGPLQLVWUDomR D TXDO p VXEPHWLGD DQXDOPHQWH D WHVWHV GRV UHIHULGRV FRQWUROHV
GHVWDFDGRVHPPDWUL]HFRPDVGHYLGDVYDOLGDo}HVHSRQWRVGHDMXVWHVUHDOL]DGRVSHODViUHDVGD
&RPSDQKLDHPXPSURFHVVRGHPRQLWRUDPHQWRHPHOKRULDFRQWtQXD
7DPEpPYDOHVDOLHQWDUFRQIRUPHDGHVFULomRGHOLQKDVGHGHIHVDTXHDVXSHUYLVmRGDHILFiFLDGRV
FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD p WDPEpP UHDOL]DGD H GHIHQGLGD SHODV GHPDLV iUHDV GD
&RPSDQKLD TXH YDOLGDP UHYLVDP H DWXDP FRQIRUPH RV SURFHVVRV PDQXDLV H HOHWU{QLFRV
KRPRORJDGRVHGLVSRQLELOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDVHQGRIHLWDSRUFRRUGHQDomRGDiUHDGH*HVWmR
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.
2V DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV REWLYHUDP HQWHQGLPHQWR GRV FRQWUROHV LQWHUQRV UHOHYDQWHV GD
&RPSDQKLDSDUDDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEUR
GH  FRP R REMHWLYR GH GHWHUPLQDU D QDWXUH]D RSRUWXQLGDGH H H[WHQVmR GD DSOLFDomR GRV
SURFHGLPHQWRV GH DXGLWRULD PDV QmR SDUD ILQV GH H[SUHVVDU XPD RSLQLmR HVSHFtILFD VREUH HVVHV
FRQWUROHVLQWHUQRV&RPRUHVXOWDGRGHVWDDYDOLDomRSDUDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
 RV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV GD &RPSDQKLD HPLWLUDP ³5HODWyULR GH UHFRPHQGDo}HV GRV
DXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVVREUHRVFRQWUROHVLQWHUQRV´GD&RPSDQKLDHQmRLGHQWLILFDUDPGHILFLrQFLDV
VLJQLILFDWLYDV
e) Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado
preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas.
1R UHODWyULR HPLWLGR HP UHODomR j DXGLWRULD GH  GH GH]HPEUR GH  QmR IRUDP LGHQWLILFDGDV
GHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVGHFRQWUROHLQWHUQRDVHUHPUHSRUWDGRV
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5.4 - Programa de Integridade

 ± (P UHODomR DRV PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV GH LQWHJULGDGH DGRWDGRV SHOD
&RPSDQKLD SDUD SUHYHQLU GHWHFWDU H VDQDU GHVYLRV IUDXGHV LUUHJXODULGDGHV H DWRV LOtFLWRV
SUDWLFDGRVFRQWUDD$GPLQLVWUDomR3~EOLFDQDFLRQDORXHVWUDQJHLUDLQIRUPDU
a) se a Companhia possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a
prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a
administração pública, identificando, em caso positivo:
i.

os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação
ao perfil e riscos identificados pela Companhia, informando com que frequência os
riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

$ &RPSDQKLD GHVHQYROYHX XP &yGLJR GH &RQGXWD eWLFD TXH HVWDEHOHFH XP FRQMXQWR GH
FRPSRUWDPHQWRV H DWLWXGHV HVSHUDGDV GH WRGRV RV FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD UHVSHLWDQGR DV
GLIHUHQoDV LQGLYLGXDLV D OHJLVODomR RV SULQFtSLRV pWLFRV H QRVVD FXOWXUD RUJDQL]DFLRQDO $LQGD
GLVSRQLELOL]RX XP FDQDO GH GHQ~QFLDV D FDUJR GH WHUFHLURV RQGH SRGHUmR VHU DSUHVHQWDGDV
GHQ~QFLDVLQFOXVLYHHPVLJLORYLVDQGRDFRLELUTXDOTXHUSUiWLFDLOHJDO
2 &yGLJR GH &RQGXWD eWLFD p RUJkQLFR SRUWDQWR HVWi HP FRQVWDQWH GHVHQYROYLPHQWR TXDLVTXHU
DOWHUDo}HVQHFHVViULDVVHUmRDYDOLDGDVSHOR&RPLWrGHeWLFDTXHVHUHXQLUiFRPRILPGHGHOLEHUDU
VREUHSRVVtYHLVDOWHUDo}HVQR&yGLJRDQXDOPHQWH
ii.

as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da
eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas
atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se
reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes
$ &RPSDQKLD SRVVXL UHFXUVRV H IHUUDPHQWDV SDUD PRQLWRUDPHQWR H WUDWDPHQWR GH VLWXDo}HV
UHODFLRQDGDVDRSURJUDPDGHLQWHJULGDGH &RPSOLDQFH EHPFRPRDDSOLFDomRGHWUHLQDPHQWRVH
DYDOLDo}HVSHULyGLFDVGHULVFRVHPOLQKDFRPVXD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRV2VWUHLQDPHQWRV
VmRUHDOL]DGRVGHDFRUGRFRPDQHFHVVLGDGHFRPIUHTXrQFLDPtQLPDDQXDO
2&RPLWrGHeWLFDUHSRUWDPGLUHWDPHQWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHVmRUHVSRQViYHLVHQWUH
RXWUDV DWULEXLo}HV SRU L  DSXUDU H LQYHVWLJDU GHQ~QFLDV LQWHUQDV RX H[WHUQDV GH DWRV LOHJDLV RX
DQWLpWLFRV LL UHDOL]DUWUHLQDPHQWRVSHULyGLFRVGR&yGLJRGH&RQGXWDH LLL PDQWHUHRSHUDFLRQDOL]DU
R&DQDOGH'HQ~QFLDVGD&RPSDQKLD
$ÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDGD&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSRUDYDOLDUDHILFiFLDGDJRYHUQDQoDGD
&RPSDQKLD SRU DYDOLDU D HVWUXWXUD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GD &RPSDQKLD H SRU DYDOLDU RV
FRQWUROHVLQWHUQRVVHUHSRUWDQGRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHDR&RPLWrGH$XGLWRULDDFHUFD
GRVUHVXOWDGRVGHWDLVDYDOLDo}HVSHULyGLFDV
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$EDL[R VH HQFRQWUD R RUJDQRJUDPD GD HVWUXWXUD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV H LQWHJULGDGH GD
&RPSDQKLDDTXDOGHPRQVWUDDTXHPFDGDiUHDVHUHSRUWDDFHUFDGHVXDVIXQo}HVGHFRQWUROH

ÏUJmRVGH*RYHUQDQoD&RQVHOKR&RPLWrGH$XGLWRULD
$OWD$GPLQLVWUDomR












ϭǐůŝŶŚĂĚĞĚĞĨĞƐĂ
'ĞƌĞŶĐŝĂŵĞƚġŵƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ
ƐŽďƌĞƌŝƐĐŽƐ
ͻ ƌĞĂƐĚĞĂƉŽŝŽĞĚĞŶĞŐſĐŝŽ
ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ;ŽŵĞƌĐŝĂů͕
>ŽŐşƐƚŝĐĂ͕DŬƚ͕d͘/͕͘'ĞŶƚĞ͕
ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐͿ
ͻ /ŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĂƐĂĕƁĞƐĐŽƌƌĞƚŝǀĂƐ
ͻ DĂŶƚĞƌĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐĞĨŝĐĂǌĞƐ
ͻ ŽŶĚƵǌŝƌƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞƌŝƐĐŽƐ
ĞĐŽŶƚƌŽůĞĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ
ͻ /ŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƉŽůşƚŝĐĂƐĞ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐŝŶƚĞƌŶŽƐ
ͻ 'ĂƌĂŶƚŝƌƋƵĞĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞƐƚĞũĂŵ
ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐ͘













ϮǐůŝŶŚĂĚĞĚĞĨĞƐĂ
^ƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂŵƌŝƐĐŽƐ
ͻ 'ĞƐƚĆŽ͕ŽŶƚƌŽůĞƐ/ŶƚĞƌŶŽƐ͕
ZŝƐĐŽƐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐ͘
ͻ ƉŽŝĂƌĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐĚĞŐĞƐƚĆŽ͕
ĚĞĨŝŶŝƌƉĂƉĠŝƐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ĞĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌŵĞƚĂƐƉĂƌĂ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ͘
ͻ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƋƵĞƐƚƁĞƐĂƚƵĂŝƐĞ
ĞŵĞƌŐĞŶƚĞƐ͘
ͻ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌŵƵĚĂŶĕĂƐŶŽĂƉĞƚŝƚĞĂŽ
ƌŝƐĐŽŝŵƉůşĐŝƚŽĚĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ͘
ͻ ƵǆŝůŝĂƌĂŐĞƌġŶĐŝĂĂĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞĐŽŶƚƌŽůĞƐ͘
ͻ KƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐĞƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽƐŽďƌĞ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͘
ͻǀĂůŝĂĕƁĞƐƐŽďƌĞĂĞĨŝĐĄĐŝĂĚĂ
ŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂ
ͻZĞƉŽƌƚĂĂŽſƌŐĆŽĚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂ͘

ϯǐůŝŶŚĂĚĞĚĞĨĞƐĂ
ǀĂůŝĂĕƁĞƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ
ͻƵĚŝƚŽƌŝĂ/ŶƚĞƌŶĂ

ͻ ǀĂůŝĂĕƁĞƐŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞ
ƌŝƐĐŽƐ͘
ͻ ǀĂůŝĂĕƁĞƐĚŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐ͘

ͻŽŵƉůŝĂŶĐĞ
ͻsĞƌŝĨŝĐĂƌĂŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚĂƐƌĞŐƌĂƐĞ
ŶŽƌŵĂƐŝŶƚĞƌŶĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
ͻƉƵƌĂƌĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌĚĞŶƷŶĐŝĂƐ͕
ŝŶƚĞƌŶĂƐŽƵĞǆƚĞƌŶĂƐ͕ĚĞĂƚŽƐ
ŝůĞŐĂŝƐŽƵĂŶƚŝĠƚŝĐŽƐ


iii.



se a Companhia possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado,
indicando:

• se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e
empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço,
agentes intermediários e associados
$ &RPSDQKLD SRVVXL GHVGH DJRVWR GH  XP &yGLJR GH &RQGXWD eWLFD DSOLFiYHO D WRGRV RV
PHPEURVGRVyUJmRVGD$GPLQLVWUDomR GLUHWRUHVGLUHWRUHVH[HFXWLYRVFRQVHOKHLURVHPHPEURVGH
FRPLWrV  FRODERUDGRUHV H HVWDJLiULRV GD &RPSDQKLD H GH VXDV FRQWURODGDV EHP FRPR D VHXV
IRUQHFHGRUHVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRV2&yGLJRGH&RQGXWDeWLFDFRQIRUPHDOWHUDGRGHWHPSRV
HPWHPSRVpDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDWHQGRVLGRDOWHUDGRSHOD
~OWLPDYH]HPGHQRYHPEURGH
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• se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e
empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas
relacionadas ao tema
7RGRV RV FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD VmR FLHQWLILFDGRV H WUHLQDGRV D UHVSHLWR GR FRQWH~GR GR
&yGLJRGH&RQGXWDeWLFDGD&RPSDQKLDQRPRPHQWRGHVXDFRQWUDWDomRHRVDGPLQLVWUDGRUHVQR
PRPHQWRGHVXDHOHLomR$OpPGLVVRVHPSUHTXHRFRUUHPDWXDOL]Do}HVGRFRQWH~GRGR&yGLJRGH
&RQGXWD eWLFD VHX FRQWH~GR p QRYDPHQWH GLYXOJDGR H GLVSRQLELOL]DGR SDUD WRGRV RV
DGPLQLVWUDGRUHVFRODERUDGRUHVIRUQHFHGRUHVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVGD&RPSDQKLDHGHVXDV
FRQWURODGDV2VWUHLQDPHQWRVVmRUHDOL]DGRVDQXDOPHQWH
• as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao
assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas
1RVFDVRVHPTXHKRXYHUYLRODomRRXVXVSHLWDGHYLRODomRGHTXDOTXHUGRVGLVSRVLWLYRVGR&yGLJR
GH&RQGXWDeWLFDGD&RPSDQKLDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUiDFLRQDGRHDYDOLDUiRVIDWRV
DSUHVHQWDGRVDSOLFDQGRFRQIRUPHRFDVRDVPHGLGDVGLVFLSOLQDUHVDEDL[RSUHYLVWDVQR&yGLJRGH
&RQGXWD eWLFD HP TXDOTXHU RUGHP GHSHQGHQGR GD JUDYLGDGH GD VLWXDomR D  DGYHUWrQFLD SRU
HVFULWR E  VXVSHQVmR F  GHPLVVmRGHVOLJDPHQWR G  H[FOXVmR GR IRUQHFHGRU RX SUHVWDGRU GH
VHUYLoRVHRX H DMXL]DPHQWRGHDo}HVMXGLFLDLVFDEtYHLV
• órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de
conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
$ ~OWLPD YHUVmR GR &yGLJR GH &RQGXWD eWLFD IRL DSURYDGD SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLD HP  GH QRYHPEUR GH  H HVWi GLVSRQtYHO SDUD FRQVXOWD QRV ZHEVLWHV GD &90
ZZZFYPJRYEU GD% ZZZEFRPEU HGD&RPSDQKLD ZZZYLWWLDFRPEUUL 
b) se a Companhia possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:
• se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros
2FDQDOGHGHQ~QFLDVpLQWHUQRHDVGHQ~QFLDVVmRUHFHELGDVSHOR&RPLWrGHeWLFD
• se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias
somente de empregados
2FDQDOGHGHQ~QFLDVHVWiGLVSRQtYHOSDUDUHFHELPHQWRGHGHQ~QFLDVGHFRODERUDGRUHVHWHUFHLURV
• se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé
$ &RPSDQKLD SRVVXL FDQDO GH GHQ~QFLD GLVSRQtYHO SDUD WHUFHLURV H SDUD FRODERUDGRUHV GD
&RPSDQKLD VHQGR TXH HP TXDOTXHU FDVR R DQRQLPDWR GR GHQXQFLDQWH p JDUDQWLGR SDUD RV
FRODERUDGRUHV H SHVVRDV H[WHUQDV TXH QmR TXHLUDP VH LGHQWLILFDU PDV UHDOL]DP UHODWRV VREUH
VLWXDo}HV TXH LQIHUHP DV UHJUDV GH FRQGXWD pWLFD $ &RPSDQKLD QRV WHUPRV GH VHX &yGLJR GH
&RQGXWD eWLFD H GR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR QmR DGPLWH TXDOTXHU WLSR GH SXQLomR RX
UHSUHViOLDDRVGHQXQFLDQWHVGHERDIp
• órgão da Companhia responsável pela apuração de denúncias
7RGRV RV FDVRV UHSRUWDGRV VmR DSXUDGRV SHOR &RPLWr GH eWLFD H HP GHWHUPLQDGRV FDVRV D
YHULILFDomRSRGHUiVHUVXEPHWLGDjDYDOLDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
c) se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e
reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de
práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas
(PRSHUDo}HVVRFLHWiULDVTXHHQYROYHPIXVmRFLVmRDTXLVLomRGHVRFLHGDGHVRXDo}HVRXRXWURV
WLSRV GH UHHVWUXWXUDomR D &RPSDQKLD GHYHUi DGRWDU WRGRV RV PDLV DOWRV SDGU}HV GH GLOLJrQFLD
MXUtGLFD H FRQWiELO SDUD DYDOLDU DV FRQWUDSDUWHV HQYROYLGDV QDV RSHUDo}HV (QWUH HODV DSOLFDPVH
YHULILFDo}HVGHLQWHJULGDGHGDVVRFLHGDGHVDOYRHGHVHXVDFLRQLVWDVHDGPLQLVWUDGRUHV
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d) caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para
a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a
administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou
controles nesse sentido
&RQIRUPHGHVFULWRQRVLWHQVDQWHULRUHVD&RPSDQKLDSRVVXL&yGLJRGH&RQGXWDeWLFDTXHUHJXODDV
UHODo}HVGHVHXVFRODERUDGRUHVFRPHQWUHRXWURVD$GPLQLVWUDomR3~EOLFD
$&RPSDQKLDQmRWROHUDDSUiWLFDGHFRUUXSomRHH[LJHGHVHXVFRODERUDGRUHVHWHUFHLURVTXHMDPDLV
RIHUHoDP SURPHWDP GHHP RX DXWRUL]HP R SDJDPHQWR GH TXDOTXHU FRLVD GH YDORU RX YDQWDJHP
LQGHYLGDDTXDOTXHUDJHQWHS~EOLFRRXDWHUFHLUDSHVVRDDHOHUHODFLRQDGDSDUDTXHVHSUDWLTXHRX
GHL[HGHSUDWLFDUDWRHPEHQHItFLRSHVVRDOGD&RPSDQKLDRXGHWHUFHLURV'HVVDIRUPDR&yGLJR
GH &RQGXWD eWLFD H[LJH R FRPSURPHWLPHQWR GRV FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD SDUD FRP D /HL
$QWLFRUUXSomR D /HL GH ,PSURELGDGH $GPLQLVWUDWLYD H D WRGD H TXDOTXHU QRUPD SROtWLFD H
SURFHGLPHQWRLQWHUQRGR*UXSR9LWWLD
$OpP GLVVR R &yGLJR GH &RQGXWD eWLFD GD &RPSDQKLD SRVVXL FDStWXOR HVSHFtILFR SDUD WUDWDU GH
GRDo}HV H SDWURFtQLRV VHQGR FHUWR TXH GHYHP VHU VHPSUH IHLWRV GH IRUPD WUDQVSDUHQWH HP
FRQIRUPLGDGHFRPDOHJLVODomRDSOLFiYHOHFRPDOLFHUFHHPFRQWUDWRIRUPDORXQRUHVSHFWLYRUHFLER
&RQWXGRQmRVHDGPLWHDUHDOL]DomRGHGRDo}HVDSHVVRDVMXUtGLFDVTXHWHQKDPTXDOTXHUYtQFXOR
FRPDJHQWHVS~EOLFRV
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5.5 – Alterações significativas
No último exercício social não houve alterações significativas nos principais riscos a que a
Companhia está exposta.
Não obstante, conforme informado no item 5.1 deste Formulário de Referência, em 16 de novembro de
2020, a Companhia aprovou uma Política de Gestão de Riscos, a qual foi aditada em 3 de março de
2021. Referida Política formalizou procedimentos já adotados anteriormente pela Companhia, bem como
instituiu novas áreas e instâncias de controles (i.e., auditoria interna, controles internos, gestão de riscos),
as quais estão atualmente em fase de implementação e não estão plenamente funcionais.
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±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGRIRUPDOL]DGD$SOLFDPVH
DR JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GR PHUFDGR RV PHVPRV SULQFtSLRV GLUHWUL]HV H UHVSRQVDELOLGDGHV
GHWDOKDGRVQD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRV FRQIRUPHGLVFXWLGRQDVHomR E GHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD 

2V ULVFRV GH PHUFDGR SDUD RV TXDLV D &RPSDQKLD EXVFD SURWHomR HVWmR UHODFLRQDGRV D WRGR H
TXDOTXHUHYHQWRGHFRUUHQWHGHLQFHUWH]DVDRTXDOD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDHTXHSRVVDLPSDFWDU
QHJDWLYDPHQWHRDOFDQFHGRVREMHWLYRVHGHJHUDomRGHYDORUHVWDEHOHFLGRVQRVHXSODQRHVWUDWpJLFR
GH ORQJR SUD]R 'HQWUH WDLV ULVFRV HVWmR LQFOXtGRV RV ULVFRV PHQFLRQDGRV QR LWHP  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDTXDLVVHMDPULVFRGHFkPELRHULVFRGHWD[DGHMXURV

(P TXH SHVH D &RPSDQKLD QmR WHU DGRWDGR DWp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD XPD
HVWUDWpJLDIRUPDOGHSURWHomRSDWULPRQLDO hedge QRVWHUPRVGD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVGD
&RPSDQKLDQRkPELWRGRSURFHVVRGHLGHQWLILFDomRPHQVXUDomRDYDOLDomRHPLWLJDomRGHULVFRV
D $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD SRGHUi YLU D HVWDEHOHFHU XPD HVWUDWpJLD GH SURWHomR SDWULPRQLDO
IRUPDO

8PDYH]TXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGRIRUPDOL]DGD
DSOLFDPVH DR JHUHQFLDPHQWR GH WDLV ULVFRV RV PHVPRV SULQFtSLRV GLUHWUL]HV H UHVSRQVDELOLGDGHV
GHWDOKDGRVQD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVHDGHILQLomRGHVWDVSUiWLFDVpDFRUGDGDSUHYLDPHQWH
HQWUH DV GLUHWRULDV HQYROYLGDV GLUHWDPHQWH FRP D RULJHP H PLWLJDomR GRV ULVFRV GH PHUFDGR GDV
H[SRVLo}HV $ &RPSDQKLD HVWi HVWUXWXUDQGR DV iUHDV TXH VHUmR UHVSRQViYHLV SHOD H[HFXomR H
DFRPSDQKDPHQWRGD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRV2VSDUkPHWURVGHSURWHomRHRJHUHQFLDPHQWR
GRVULVFRVGHPHUFDGRVHGiSHORPRQLWRUDPHQWRGDH[SRVLomRGRVSDVVLYRVDPRHGDVHVWUDQJHLUDV
tQGLFH GH DODYDQFDJHP FRQFHQWUDomR GH DSOLFDo}HV SRU LQVWLWXLomR ILQDQFHLUD FURQRJUDPD GH
OLTXLGH]GHDSOLFDo}HVDVVRFLDGRjVSUHYLV}HVGHIOX[RGHFDL[DHDFRPSDQKDPHQWRGDVSHUVSHFWLYDV
PDFURHFRQ{PLFDVFRPRFXUYDIXWXUDGRGyODUFXSRPFDPELDOMXURVIXWXURVHFRQMXQWXUDSROtWLFR
HFRQ{PLFD

(P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD QmR RSHUDYD LQVWUXPHQWRV GH SURWHomR SDWULPRQLDO
hedge FRPREMHWLYRVGLYHUVRVGHSURWHomRSDWULPRQLDO

&RQIRUPHPHQFLRQDGRDFLPDD&RPSDQKLDQmRSRVVXLXPDSROtWLFDHVSHFtILFDSDUDJHUHQFLDPHQWR
GRVULVFRV GH PHUFDGR DSURYDGD 1R HQWDQWR D 3ROtWLFD GH*HVWmR GH5LVFRVHVWDEHOHFH TXH DV
iUHDV UHVSRQViYHLV SHODV JHVWmR GH ULVFRV FRUSRUDWLYRV VHUmR R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D
'LUHWRULDR&RPLWrGH$XGLWRULDiUHDGHFRQWUROHVLQWHUQRVHJHVWmRGHULVFR$XGLWRULD,QWHUQDH
*HUrQFLDVHGHPDLVFRODERUDGRUHV

1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD DV HVWUXWXUDV RUJDQL]DFLRQDLV GDV iUHDV GH FRQWUROHV
LQWHUQRV JHVWmR GH ULVFRV &RPSOLDQFH EHP FRPR iUHD GH $XGLWRULD ,QWHUQD HVWmR VHQGR
LPSOHPHQWDGDVHEXVFDPDEUDQJHUWRGRVRVULVFRVDRVTXDLVD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWD1RHQWDQWR
QDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDWDLViUHDVQmRHVWmRSOHQDPHQWHIXQFLRQDLV

3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHDHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHFRQWUROHVLQWHUQRVHJHVWmRGHULVFRVGD
&RPSDQKLDYLGHLWHP ELLL GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD$OpPGLVVRSDUDPDLVLQIRUPDo}HV
YHUIDWRUGHULVFR³As atividades de controles internos, gestão de riscos e de Compliance não estão
em pleno funcionamento, o que pode impossibilitar ou aumentar as chances de falha na identificação,
tratamento e monitoramento dos riscos aos quais a Companhia está exposta´FRQVWDQWHGRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

7HQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLXPDSROtWLFDHVSHFtILFDSDUDJHUHQFLDPHQWRGRVULVFRV
GHPHUFDGRIRUPDOL]DGDQmRKiDWXDOPHQWHTXDOTXHUHVWUXWXUDLPSOHPHQWDGDSDUDYHULILFDomRGD
HIHWLYLGDGHGDSROtWLFD
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do Emissor, Prazo de Duração E Data de Registro na Cvm

Data de Constituição do Emissor

16/06/1971

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade Limitada

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

Registro Sendo Requerido
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6.3 - Breve Histórico

±%UHYHKLVWyULFRGRHPLVVRU
2*UXSR9LWWLDpRULJLQiULRGDHPSUHVD%LRVRMDIXQGDGDHPHP6mR-RDTXLPGD%DUUDLQWHULRU
GRHVWDGRGH6mR3DXOR
$WUDMHWyULDGD&RPSDQKLDIRLPDUFDGDSHORHPSHQKRHPUHXQLUSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWRPpWRGR
HSUiWLFDWHFQRORJLDHQDWXUH]DQDIDEULFDomRGHQRYDVWHFQRORJLDVHPQXWULomRGHSODQWDVSDUDR
PHUFDGRDJUtFRODEUDVLOHLUR
(P  EXVFDQGR DXPHQWDU R VHX SRUWIyOLR GH SURGXWRV D &RPSDQKLD LQDXJXURX D %LRVRMD
)HUWLOL]DQWHV H ODQoRX VXD SULPHLUD OLQKD GH SURGXWRV GH IHUWLOL]DQWHV HVSHFLDLV LQLFLDOPHQWH
FRQKHFLGRV FRPR IHUWLOL]DQWHV IROLDUHV (VVH PRYLPHQWR SHUPLWLX LQJUHVVDU HP RXWUDV FXOWXUDV
DJUtFRODVMiTXHRVLQRFXODQWHVHUDPYHQGLGRVDSHQDVSDUDFXOWXUDGDVRMD
(PGDQGRFRQWLQXLGDGHDHVWUDWpJLDGHIRUWDOHFHURVHXSRUWIyOLRD&RPSDQKLDDGTXLULX0/
,QGXVWULDV4XtPLFDVDJUHJDQGRDVOLQKDVGHDGMXYDQWHVHIHUWLOL]DQWHVRUJDQRPLQHUDO-iHP
D&RPSDQKLDLQJUHVVRXQRVHJPHQWRGHPLFURJUDQXODGRVGHVRMDGHIRUPDRUJkQLFDDSDUWLUGD
LQDXJXUDomRGD*UDQRUWH&RPHVVDLQDXJXUDomRR*UXSRSDVVRXDUHDSURYHLWDUUHVtGXRVLQGXVWULDLV
SDUDSURGX]LUDOJXQVIHUWLOL]DQWHV
%XVFDQGRFRQVROLGDUVXDSRVLomRGHGHVWDTXHHPXPPHUFDGRHPDPSODH[SDQVmRD&RPSDQKLD
UHFHEHXHPXPDSRUWHPLQRULWiULRGHVHXDWXDODFLRQLVWD%UDVLO6XVWHQWDELOLGDGH),3JHULGR
SHOD %5= ,QYHVWLPHQWRV $SyV R DSRUWH D &RPSDQKLD LPSOHPHQWRX XP SURFHVVR GH
SURILVVLRQDOL]DomRGHVXDJHVWmRFRPDLPSODQWDomRGDVPHOKRUHVSUiWLFDVGHJHVWmRHJRYHUQDQoD
FRUSRUDWLYDHQWUHDVTXDLV L &RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR LL (VWUXWXUDomRGH&RPLWrV)LQDQFHLUR
H 6XVWHQWDELOLGDGH LLL  5HRUJDQL]DomR GD 'LUHWRULD LY  2UoDPHQWR H 3ODQR GH 5HPXQHUDomR
9DULiYHO Y  $XGLWRULD GDV 'HPRQVWUDo}HV )LQDQFHLUDV HODERUDGD SRU DXGLWRU LQGHSHQGHQWH
UHJLVWUDGR QD &90 YL  &RQVXOWRULD ,QGXVWULDO YLL  3ODQHMDPHQWR(VWUDWpJLFR YLLL  5HRUJDQL]DomR
6RFLHWiULDGHQWUHRXWUDVLQLFLDWLYDVEHPFRPRUHJLVWURXXPIDWXUDPHQWREUXWRGH5PLOK}HVQR
H[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGH
(P  FRPR IRUPD GH PDUFDU R VHX QRYR SRVLFLRQDPHQWR QR PHUFDGR UHSUHVHQWDGR SHOD
H[SDQVmR GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD IUXWR GR SODQHMDPHQWR HVWUDWpJLFR H YLVmR GH IXWXUR SDUD
DWHQGHUDVGLYHUVDVFXOWXUDVEHPFRPRSDUDHYLWDUFRQIOLWRVHQWUHDVPDUFDVDGTXLULGDVRDQWLJR
*UXSR%LRVRMDIRLUHQRPHDGRFRPR*UXSR9LWWLD
(PGDQGRFRQWLQXLGDGHjHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRRUJkQLFRIRLLQDXJXUDGDHPiUHDGH
PLOPðFRQWtJXDjIiEULFDSULQFLSDOGD9LWWLDHP6mR-RDTXLPGD%DUUD 63 DQRYDXQLGDGHLQGXVWULDO
GHSURGXWRVELROyJLFRV(VVDXQLGDGHFRQWHPSODPLOK}HVGHNJDQRGHFDSDFLGDGHLQVWDODGDH
FHQWUR GH 3 ' FRP PDLV GH Pð FRPSDUDGR D Pð GD SODQWD LQGXVWULDO DWXDO HP
8EHUDED0* VHQGRRLQYHVWLPHQWRPDLVUHOHYDQWHGDKLVWyULDGRJUXSR
1R TXH GL] UHVSHLWR DR FUHVFLPHQWR LQRUJkQLFR D &RPSDQKLD DWXD HP XP PHUFDGR DOWDPHQWH
SXOYHUL]DGRHEXVFRXDTXLVLo}HVGHDWLYRVHVWUDWpJLFRVTXHSXGHVVHPWHUVLQHUJLDVGHWHFQRORJLDV
FXOWXUDRXJHRJUDILD1HVVHVHQWLGRD&RPSDQKLDFRQFOXLXQRV~OWLPRVDQRVTXDWURDTXLVLo}HV
L

$TXLVLomR GH  GD 6DPDULWi TXH DWXDYD QD SURGXomR GH IHUWLOL]DQWHV GHIHQVLYRV
ELROyJLFRVHVROXo}HVGHWUDWDPHQWRELROyJLFRGHHIOXHQWHVLQGXVWULDLV QRYHPEURGH 

LL 

$TXLVLomRGHGD%LRYDOHQVTXHDWXDQRVHJPHQWRGHGHIHQVLYRVELROyJLFRV PDUoRGH
 

LLL 

$TXLVLomR GH  GD 9LWyULD )HUWLOL]DQWHV TXH DWXD QR VHJPHQWR GH RUJDQRPLQHUDLV
IDUHODGRVHSHOHWL]DGRV DJRVWRGH 

LY 

$TXLVLomR GH  GD -% %LRWHFQRORJLD TXH DWXD QR GHVHQYROYLPHQWR SURGXomR H
FRPHUFLDOL]DomR GH GHIHQVLYRV ELROyJLFRV D EDVH GH PDFURRUJDQLVPRV SDUDVLWRLGHV H
SUHGDGRUHV SDUDRPDQHMRLQWHJUDGRGHSUDJDVQDDJULFXOWXUDHQDVLOYLFXOWXUD GH]HPEURGH
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial
6.5 – Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação judicial
ou extrajudicial
Até a data deste Formulário de Referência, não houve pedido de falência, recuperação judicial ou
extrajudicial da Companhia.

PÁGINA: 86 de 357

Formulário de Referência - 2021 - VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.

Versão : 1

6.6 - Outras Informações Relevantes

6.6 – Outras informações relevantes
Não existem outras informações consideradas relevantes além daquelas divulgadas nos itens
anteriores.
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7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

±'HVFULomRGDVSULQFLSDLVDWLYLGDGHVGRHPLVVRUHVXDVFRQWURODGDV
9LVmR*HUDO
2*UXSR9LWWLDWHPSRUPLVVmRSUHFtSXDSURPRYHUFRPRDX[tOLRGDWHFQRORJLDDQXWULomRHSURWHomR
YHJHWDOSRUPHLRGHIHUWLOL]DQWHVHVSHFLDLVHGHGHIHQVLYRVELROyJLFRVRVTXDLVSURPRYHPDXPHQWR
GHSURGXWLYLGDGHHVXVWHQWDELOLGDGHSDUDFXOWXUDVGHWRGRRDJURQHJyFLREUDVLOHLUR
2 *UXSR 9LWWLD DFUHGLWD VHU D SODWDIRUPD EUDVLOHLUD OtGHU QD XWLOL]DomR GH ELRWHFQRORJLD SDUD
GHVHQYROYLPHQWR GH VHXV SURGXWRV HVWDQGR SRVLFLRQDGR FRPR SULQFLSDO SURGXWRU GH GHIHQVLYRV
ELROyJLFRV H HQWUH RV SULQFLSDLV SURGXWRUHV GH IHUWLOL]DQWHV HVSHFLDLV GR %UDVLO XP GRV PHUFDGRV
DJUtFRODV PDLV UHOHYDQWHV GR PXQGR HP WHUPRV GH IDWXUDPHQWR $GLFLRQDOPHQWH SRVVXtPRV
SUHVHQoD QDFLRQDOFRQVROLGDGDHP WRGDV DVUHJL}HV DJUtFRODV GR 3DtV SRUPHLR GH XPD IRUoD GH
YHQGDV DOWDPHQWH HVSHFLDOL]DGD H FRP DEUDQJrQFLD QDFLRQDO D TXDO QRV SHUPLWH DFHVVDU
GLUHWDPHQWH PDLV GH  SURGXWRUHV GH GLIHUHQWHV WDPDQKRV SHUILV H ORFDOLGDGHV H WDPEpP
DFHVVDURPHUFDGRDJUtFRODGHIRUPDLQGLUHWDSRUPHLRGHFRRSHUDWLYDVHUHYHQGDVDJUtFRODV
SUHVHQWHVHPGLYHUVDVORFDOLGDGHVGRSDtV
)XQGDGRHPQDFLGDGHGH6mR-RDTXLPGD%DUUD(VWDGRGH6mR3DXOR%UDVLOR*UXSR9LWWLD
LQLFLRXVXDVDWLYLGDGHVFRPRXPGRVSULPHLURVSURGXWRUHVQDFLRQDLVGHLQRFXODQWHV RXIHUWLOL]DQWHV
ELROyJLFRV IRFDGRVLQLFLDOPHQWHQRPHUFDGRGHVRMD$RORQJRGRVDQRVH[SDQGLPRVQRVVRHVFRSR
GHDWXDomRHSDVVDPRVDSURGX]LUHFRPHUFLDOL]DUWDPEpPIHUWLOL]DQWHVIROLDUHVIHUWLOL]DQWHVGHVROR
DEDVHGHPLFURQXWULHQWHV RXPLFURGHVROR FRQGLFLRQDGRUHVGHVRORHRUJDQRPLQHUDLVLQRFXODQWHV
SURGXWRVLQGXVWULDLVHRXWURVHGHIHQVLYRVELROyJLFRV$OpPGLVVRDILPGHWRUQDUQRVVDFDGHLDGH
SURGXomR PDLV HILFLHQWH WDPEpP UHDOL]DPRV YHQGDV LQGXVWULDLV GH PDWpULDV SULPDV SURGXWRV
LQWHUPHGLiULRVHSURGXWRVILQDLVSDUDDLQG~VWULDGHIHUWLOL]DQWHVHWDPEpPSDUDRXWUDVLQG~VWULDVFRPR
DGHQXWULomRDQLPDO
(PLQLFLDPRVXPQRYRFLFORGHFUHVFLPHQWRFRPRDSRUWHPLQRULWiULRGRIXQGRGHSULYDWHHTXLW\
%UDVLO6XVWHQWDELOLGDGH),3JHULGRSHOD%5=,QYHVWLPHQWRV1HVWDQRYDHWDSDEXVFDPRVFRQVROLGDU
QRVVR PRGHOR YHUWLFDO GH QHJyFLRV QRV UHSRVLFLRQDU SDUD FDSWXUDU QRYDV RSRUWXQLGDGHV GH
FUHVFLPHQWR SURILVVLRQDOL]DU QRVVD JHVWmR H[SDQGLU VLJQLILFDWLYDPHQWH QRVVD IRUoD FRPHUFLDO
WpFQLFDIRUWDOHFHUQRVVDVPDUFDVDPSOLDUQRVVDVFRPSHWrQFLDVGH3HVTXLVD'HVHQYROYLPHQWRH
,QRYDomR 3 ', HFDSDFLGDGHVLQGXVWULDLVDOpPGHFRQFOXLUHLQWHJUDUFRPVXFHVVRQRVVDVSULPHLUDV
DTXLVLo}HV±6DPDULWiHP%LRYDOHQVHPD9LWyULD$JURHPHPDLVUHFHQWHPHQWH
D -% %LRWHFQRORJLD HP GH]HPEUR GH  $OpP GLVVR HPEDUFDPRV HP XP SURFHVVR GH
LPSOHPHQWDomRGHDOWRVSDGU}HVGHJRYHUQDQoDHGHVXVWHQWDELOLGDGHDPELHQWDOFRPPHQVXUDomR
HGLYXOJDomRGHLPSRUWDQWHVLQGLFDGRUHVVRFLRDPELHQWDLV7mRLPSRUWDQWHTXDQWRDYDQoDPRVFRP
LQYHVWLPHQWRV FUHVFHQWHV QR GHVHQYROYLPHQWR GH SURGXWRV FRP LPSDFWRV SRVLWLYRV QR PHLR
DPELHQWHFRPRSRUH[HPSORRVGHIHQVLYRVELROyJLFRV
$WXDOPHQWHDJDPDGHSURGXWRVTXHGHVHQYROYHPRVpFDSD]GHDWHQGHUjVSULQFLSDLVQHFHVVLGDGHV
UHODFLRQDGDVjSURWHomRHQXWULomRYHJHWDOGRVSURGXWRUHVDJUtFRODVQDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLV&RP
SURILVVLRQDLV GH YHQGDV ORFDOL]DGRV HP WRGDV DV UHJL}HV DJUtFRODV GR SDtV HP  UHDOL]DPRV
YHQGDVSDUDWRGRVRV(VWDGRVGRSDtVHSDUDR'LVWULWR)HGHUDO RTXHQRVFRQIHUHFREHUWXUDWRWDO
GR PHUFDGR DJUtFROD EUDVLOHLUR TXH p QRWRULDPHQWH UHFRQKHFLGR FRPR XP GRV PDLRUHV PDLV
UHOHYDQWHVHFRPSHWLWLYRVPHUFDGRVDJUtFRODVGRPXQGR1RVVRIDWXUDPHQWRDGYpPGDYHQGDGH
QRVVRVSURGXWRVSDUDGLYHUVDVFXOWXUDVDJUtFRODVFRPRVRMDPLOKRDOJRGmRFDIpFtWULFRVFXOWXUDV
GH LQYHUQR IHLMmR FDQD GH Do~FDU R TXH QRV SRVLFLRQD FRPR D ~QLFD SODWDIRUPD RQHVWRSVKRS
FDSD]GHVXSULUDVPDLVYDULDGDVGHPDQGDVGRPHUFDGRDJUtFRODEUDVLOHLUR
&RQWDPRV FRP XP DPSOR SRUWIyOLR GH LQVXPRV SDUD QXWULomR H SURWHomR GH SODQWDV DGHTXDGRV D
GLYHUVDV FXOWXUDV DJUtFRODV $WXDOPHQWH SRVVXtPRV  UHJLVWURV GH IHUWLOL]DQWHV IROLDUHV 
UHJLVWURVGHPLFURGHVRORUHJLVWURVGHFRQGLFLRQDGRUHVGHVRORHRUJDQRPLQHUDOUHJLVWURVGH
LQRFXODQWHVHUHJLVWURVGHGHIHQVLYRVELROyJLFRVDSURYDGRVSDUDFRQWUROHGDVSULQFLSDLVSUDJDVH
GRHQoDVTXHFDXVDPGDQRVHFRQ{PLFRVSDUDRDJURQHJyFLR DOYRVELROyJLFRVDSURYDGRVSHOR
0$3$  2 SRUWIyOLR GH GHIHQVLYRV ELROyJLFRV QRV SRVLFLRQD FRPR D VHJXQGD HPSUHVD FRP PDLRU
Q~PHURGHUHJLVWURVQR%UDVLOHDFRPPDLRUQ~PHURGHDOYRVELROyJLFRVDSURYDGRVSHOR0$3$QD
SUHVHQWHGDWD
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8PD GDV IRUWDOH]DV GH QRVVR QHJyFLR QRVVD SODWDIRUPD GH YHQGDV FRQWD FRP XPD HVWUDWpJLD
PXOWLFDQDODSRLDGDDWXDOPHQWHSRUSURILVVLRQDLVHVSHFLDOL]DGRVHGLVWULEXLGRUHVSDUFHLURV
DPERVGHGLFDGRVjYHQGDHDRVXSRUWHWpFQLFRGLUHWRHTXHDWHQGHPWRGDDFDGHLDGHSURGXWRUHV
DJUtFRODVDOpPGHFRRSHUDWLYDVDJUtFRODVDVTXDLVDWHQGHPDRVSHTXHQRVHPpGLRVSURGXWRUHV
DJUtFRODVHPGLYHUVDVUHJL}HVGR%UDVLO
2 JUiILFR DEDL[R DSUHVHQWD QRVVD FDSLODULGDGH SRU FXOWXUD DJUtFROD H SRU UHJLmR EHP FRPR D
FRPSRVLomRGHQRVVDUHFHLWDSRUFDWHJRULDGHSURGXWRTXHGHVHQYROYHPRVHPHWDPEpPQR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH


1RWD2XWURV $&$/$3$0&((60$063$3%353(3,5-515652556&6(72') 

&RQWDPRV FRP XP PRGHOR GH QHJyFLRV YHUWLFDOL]DGR TXH HQJORED RV SURFHVVRV GH SHVTXLVD H
GHVHQYROYLPHQWRGHSURGXWRVSURGXomRLQGXVWULDOFRPHUFLDOL]DomRHVXSRUWHTXHQRVSHUPLWHWHU
PDLRUHILFLrQFLDRSHUDFLRQDOFDSLODULGDGHSDUDGLVWULEXLomRGHSURGXWRVHVWH~OWLPRPXLWRYDORUL]DGR
QRDJURQHJyFLREUDVLOHLUREHPFRPRFDPSRVGHPRQVWUDWLYRVDRODGRGRSURGXWRUUXUDOSDUDGLIXQGLU
FRQKHFLPHQWRHWHFQRORJLDVQRFDPSRTXHJDUDQWHSUR[LPLGDGHFRPQRVVRVFOLHQWHV
1RFHQWURGHQRVVDHVWUDWpJLDHVWiQRVVDiUHDGH3HVTXLVD'HVHQYROYLPHQWRH,QRYDomR 3 ', 
FRPKLVWyULFRVLJQLILFDWLYRGHUHFXUVRVSHVTXLVDVHH[SHULrQFLDDFXPXODGRVDRORQJRGHGpFDGDV
DOpP GH XPD LQIUDHVWUXWXUD QR HVWDGR GD DUWH FRP HVFDOD LQGXVWULDO SDUD DWHQGHU D GHPDQGD
FUHVFHQWHSRUSURGXWRVELROyJLFRV LQRFXODQWHVHGHIHQVLYRVELROyJLFRV HIHUWLOL]DQWHVIROLDUHVPLFUR
GH VROR RUJDQRPLQHUDLV H FRQGLFLRQDGRUHV GH VROR &RP LVVR R *UXSR 9LWWLD WHYH DFHVVR DRV
SULQFLSDLV SURGXWRUHV H GLVWULEXLGRUHV GR %UDVLO GH IRUPD TXH D FDGD  GRVHV GH LQRFXODQWHV
EUDG\UKL]RELXPSDUDVRMDQR%UDVLOVmRGR*UXSR9LWWLD
(PWHUPRVILQDQFHLURVQRVVRPRGHORGHQHJyFLRVUREXVWRHHILFLHQWHQRVSHUPLWLXFUHVFHU
HQWUHHGH]HPEURGHHPWHUPRVGHUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDHYROXLQGRGH5
PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOGHSDUD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGHROXFUROtTXLGRFUHVFHXQRPHVPRSHUtRGRHPIRL5PLOK}HV
HHYROXLXSDUD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHQRVVR
(%,7'$DMXVWDGRH[SDQGLXHYROXLQGRGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOGHSDUD
5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
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$V WDEHODV D VHJXLU GHVWDFDP DOJXQV GH QRVVRV SULQFLSDLV GDGRV ILQDQFHLURV SDUD RV H[HUFtFLRV
VRFLDLVDEDL[RLQGLFDGRV,QIRUPDo}HVPDLVGHWDOKDGDVHVWmRHPQRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
H QRWDV H[SOLFDWLYDV EHP FRPR HP RXWUDV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV QmR FRQWiEHLV 3DUD PDLV
LQIRUPDo}HV YLGH LWHQV ³ 0HGLo}HV 1mR &RQWiEHLV´ H ³ &RPHQWiULRV GRV GLUHWRUHV´ GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


Indicadores Operacionais e
Financeiros
Consolidado
(R$ milhares, exceto %)
Informações Financeiras
Receita Operacional Bruta
Fertilizantes Foliares
Micro de Solo
Defensivos Biológicos
Inoculantes
Condicionadores de Solo e
Organominerais
Produtos Industriais e Outros
Total
Receita Operacional Líquida
Lucro Bruto
Margem Bruta
Lucro Líquido
Margem Líquida
EBITDA(1)
Margem EBITDA
EBITDA Ajustado(2)
Margem EBITDA Ajustado
Dívida Bruta de Curto Prazo
Dívida Bruta de Longo Prazo
Total Dívida Bruta(3)
Caixa e equivalentes de caixa
Total Dívida Líquida(4)






Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020

2019

2018

2017

Variaçã
o (20 x
19)

Variaçã
o (19 x
18)

254.605
124.497
56.482
40.216

222.251
100.089
38.399
35.470

234.128
93.161
19.049
32.277

196.256
75.074
5.265
24.139

14,6%
24,4%
47,1%
13,4%

-5,1%
7,4%
101,6%
9,9%

45.297

28.502

31.900

25.641

58,9%

-10,7%

54.512
575.609
530.646
193.894
36,5%
85.933
16,2%
108.661
20,5%
114.282
21,54%
184.125
59.086
243.211
(46.411)
196.800

54.114
478.825
431.954
154.976
35,90%
58.114
13,50%
73.383
17,00%
81.725
18,90%
117.294
53.546
170.839
-37.234
133.605

84.907
495.422
452.289
155.020
34,30%
44.152
9,8%
72.045
15,90%
81.375
18,00%
98.309
52.645
150.953
-18.415
132.538

85.320
411.695
376.147
122.477
32,6%
32.699
8,7%
53.665
14,27%
62.332
16,57%
79.818
37.748
117.566
-19.291
98.275

0,7%
20,2%
22,8%
25,1%
1,8%
52,7%
20,0%
47,0%
19,6%
38,9%
13,2%
57,0%
10,3%
42,4%
24,6%
47,3%

-36,3%
-3,4%
-4,5%
0,0%
4,7%
31,6%
37,8%
1,9%
6,7%
0,4%
5,2%
19,3%
1,7%
13,2%
102,2%
0,8%

2³(%,7'$´ earnings before interest, tax, depreciation and amortization VLJODHPLQJOrVSDUD³/$-,'$´ OXFURDQWHVGRVMXURVLPSRVWRV
GHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR pXPDPHGLomRQmRFRQWiELOHODERUDGDSHOD&RPSDQKLDHPREVHUYkQFLDj,QVWUXomR&90QTXH
FRQVLVWHQRUHVXOWDGRGRSHUtRGRRXGRH[HUFtFLRDMXVWDGRSHORVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVOtTXLGRVSHODVGHVSHVDVGHLPSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDOVREUHRUHVXOWDGRHSHORVFXVWRVHGHVSHVDVGHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR$0DUJHP(%,7'$FRUUHVSRQGHDR(%,7'$
GLYLGLGRSHODUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDFRQVROLGDGDGD&RPSDQKLD
2³(%,7'$$MXVWDGR´UHSUHVHQWDXPDPHGLomRQmRFRQWiELOHODERUDGRSHOD&RPSDQKLDTXHFRUUHVSRQGHDR(%,7'$VRPDGRDR$MXVWHD
9DORU3UHVHQWH $93 $0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRpFDOFXODGDHODGLYLVmRHQWUHR(%,7'$$MXVWDGRHD5HFHLWD2SHUDFLRQDO/tTXLGD
$'tYLGD%UXWDpFDOFXODGDSHODVRPDGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH 
$'tYLGD/tTXLGDpFDOFXODGDSHODGLIHUHQoDGRVDOGRGD'tYLGD%UXWDHRVDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

1RVVDV2SHUDo}HV
'HVHQYROYHPRV SURGX]LPRV FRPHUFLDOL]DPRV H GLVWULEXtPRV SURGXWRV GH QXWULomR H SURWHomR
YHJHWDO GH GLYHUVDV IRUPXODo}HV H QtYHLV DJUHJDGRV GH WHFQRORJLD D SURGXWRUHV UXUDLV HPSUHVDV
DJUtFRODVHPSUHVDVFRPHUFLDLVHFRRSHUDWLYDVORFDOL]DGDVHPWRGRVRV(VWDGRVEUDVLOHLURVHQR
'LVWULWR )HGHUDO 3DUD WDQWR GHVHQYROYHPRV FRPSHWrQFLDV DGHTXDGDV HP SHVTXLVD H
GHVHQYROYLPHQWR SURGXomR H GLVWULEXLomR GH IHUWLOL]DQWHV H GHIHQVLYRV ELROyJLFRV H GLVWULEXLomR
FRQIRUPHGHVFULWRDVHJXLU
1RVVDV&RPSHWrQFLDVHP3 ',H5HJXODPHQWDomR
$&RPSDQKLDSRVVXLJUDQGHH[SHULrQFLDHP3 ',HFULDomRGHYDORUFRPWLPHVLQWHJUDGRVGH3 ',
'HVHQYROYLPHQWR GH 0HUFDGR H $VVXQWRV 5HJXODWyULRV VRPDQGR  SURILVVLRQDLV DOWDPHQWH
TXDOLILFDGRV±SyVGRXWRUHVGRXWRUHVPHVWUHVHVSHFLDOLVWDVJUDGXDGRVHWpFQLFRV
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2 &HQWUR GH 3 ', GD &RPSDQKLD SRVVXL XPD HTXLSH WpFQLFD DOWDPHQWH TXDOLILFDGD FRP 
FRODERUDGRUHVGHGLFDGRVj3 ',TXHVmRFULWHULRVDPHQWHDORFDGRVHPTXDWURVHWRUHVGLVWLQWRVD
VDEHU

%LRSURVSHFomRiUHDGHGLFDGDjEXVFDVLVWHPiWLFDSRURUJDQLVPRVHQ]LPDVFRPSRVWRV
SURFHVVRVHSDUWHVSURYHQLHQWHVGHVHUHVYLYRVTXHWHQKDPSRWHQFLDOHFRQ{PLFRHHYHQWXDOPHQWH
OHYDPDRGHVHQYROYLPHQWRGHXPSURGXWRFRPHUFLDOPHQWHYLiYHO

%LRSURFHVVRV iUHD UHVSRQViYHO SHOR GHVHQYROYLPHQWR GH GHIHQVLYRV ELROyJLFRV
LQRFXODQWHVHELRIHUWLOL]DQWHVDSDUWLUGRVRUJDQLVPRVLGHQWLILFDGRVQDHWDSDGHELRSURVSHFomRDVVLP
FRPR SHOR GHVHQYROYLPHQWR GH SURFHVVRV H KRPRORJDomR GH PDWHULDLV SHUDQWH RV yUJmRV H
HQWLGDGHVFRPSHWHQWHV

)HUWLOL]DQWHV iUHD GHGLFDGD DR GHVHQYROYLPHQWR GH DGMXYDQWHV ± WHFQRORJLDV TXH
DXPHQWDPDHILFiFLDHHILFLrQFLDGHDSOLFDomR±IHUWLOL]DQWHVIROLDUHVIHUWLOL]DQWHVRUJDQRPLQHUDLVH
ELRIHUWLOL]DQWHVH

$JURQ{PLFRiUHDUHVSRQViYHOSHODYDOLGDomRGDHILFiFLDHHILFLrQFLDGDVQRYDVWHFQRORJLDV
GHVHQYROYLGDVSRUPHLRGHVpULHVGHWHVWHVUHDOL]DGRVHPODERUDWyULRVHHPFDPSR
3DUDVXSRUWDUWRGDVDVDWLYLGDGHVGHVWHVVHWRUHVFRQWDPRVFRPXPDLQIUDHVWUXWXUDGHODERUDWyULRV
HHTXLSDPHQWRVGH~OWLPDJHUDomRORFDOL]DGDVHPQRVVDVSULQFLSDLVSODQWDVLQGXVWULDLVSURFHVVRV
GH SURGXomR GLIHUHQFLDGRV TXH QRV FRQIHUHP PDLV HILFLrQFLD H DJLOLGDGH QDV HWDSDV GH
GHVHQYROYLPHQWRHSURGXomRGHSURGXWRVEHPFRPRDFHVVRDXPEDQFRH[FOXVLYRGHFHSDVFRP
PDLV GH  YDULHGDGHV GH IXQJRV H EDFWpULDV HP IDVH GH FDUDFWHUL]DomR H VHOHomR SDUD
GHVHQYROYLPHQWRGHLQVXPRVPLFURELROyJLFRVSDUDDJULFXOWXUD
(PUHODomRjUHJXODPHQWDomRGDVWHFQRORJLDVGHVHQYROYLGDVSHOR &HQWURGH3 ',D&RPSDQKLD
SRVVXLRVHWRUGH$VVXQWRV5HJXODWyULRVTXHFRQWDFRPXPWLPHGHSURILVVLRQDLVH[SHULHQWHVH
GHGLFDGRV H[FOXVLYDPHQWH j HODERUDomR GRV GRVVLrV FRQGXomR H DFRPSDQKDPHQWR GRV WUDPLWHV
UHJXODWyULRVH[LJLGRVSHODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHV
1DSUiWLFDHVWDLQWHJUDomRQRVJDUDQWHPDLRUDJLOLGDGHDVVHUWLYLGDGHHTXDOLGDGHDRORQJRGHWRGR
R ULJRURVR SURFHVVR GH OLFHQFLDPHQWR H UHJLVWUR GH QRYRV SURGXWRV H FRQVHTXHQWHPHQWH PDLRU
YHORFLGDGHSDUDRIHUHFHUDRPHUFDGRQRYDVWHFQRORJLDV
3DUDGHPRQVWUDURVXFHVVRGHLQWHJUDomRHFRPSOHPHQWDULHGDGHHQWUHR&HQWURGH3 ',HRVHWRU
GH $VVXQWRV 5HJXODWyULRV GHVGH  WDLV iUHDV H GHSDUWDPHQWRV IRUDP UHVSRQViYHLV SHOR
GHVHQYROYLPHQWR H UHJXODPHQWDomR GH  QRYRV SURGXWRV H UHFRPHQGDo}HV GH XVR +RMH D
&RPSDQKLDSRVVXLXPLQWHQVRSLSHOLQHGHGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVDVHUHPODQoDGRVQRV
SUy[LPRV  DQRV  QRYRV SURGXWRV H QRYDV UHFRPHQGDo}HV GH XVR HVWmR HP IDVH GH
GHVHQYROYLPHQWRGRVTXDLVHQFRQWUDPVHHPIDVHGHUHJLVWUR
3RUILPHPUHODomRDVQRVVDVFRPSHWrQFLDVGH3 ',pYiOLGRGHVWDFDUDVPDLVGHSDUFHULDV
HVWUDWpJLFDV TXH WHPRV HP PDLV GH  &HQWURV GH 3HVTXLVDV 8QLYHUVLGDGHV $VVRFLDo}HV H
&RQVXOWRUHVHVSHFLDOL]DGRVTXHMiQRVDX[LOLDUDPHPPDLVGHSHVTXLVDVHPFDPSRUHDOL]DGDV
FRPGLIHUHQWHVSURGXWRVHHPGLIHUHQWHVFXOWXUDVHFRQWLQXDPSUHVWDQGRYDORURVDVFRQWULEXLo}HVQD
YDOLGDomRGHHQVDLRVGHODERUDWyULRHGHFDPSRHPGLIHUHQWHVFRQGLo}HVHGDIRFOLPiWLFDVHPWRGRR
WHUULWyULRQDFLRQDODOpPGHFRPSDUWLOKDUFRQKHFLPHQWRHH[SHULrQFLDV
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)LJXUH1RVVDV3DUFHULDV(VWUDWpJLFDV
)RQWH&RPSDQKLD

1RVVDV&RPSHWrQFLDV,QGXVWULDLV
3DUD YLDELOL]DU QRVVDV OLQKDV GH SURGXomR FRQWDPRV FRP XPD LQIUDHVWUXWXUD FRP  SODQWDV
ORFDOL]DGDVQRV(VWDGRVGH6mR3DXORH0LQDV*HUDLVFRPFDSDFLGDGHSDUDSURGX]LUFRQMXQWDPHQWH
PDLVGHPLOK}HVGHTXLORVRXOLWURVRXGRVHVGHQRVVDVFDWHJRULDVGHSURGXWRV HLWHQV 


)LJXUH1RVVDV3ODQWDV,QGXVWULDLV
)RQWH&RPSDQKLD

(QWUH QRVVDV XQLGDGHV LQGXVWULDLV GHVWDFDVH D QRYD SODQWD LQGXVWULDO GH SURGXWRV ELROyJLFRV
ORFDOL]DGDHP6mR-RDTXLPGD%DUUD (VWDGRGH6mR3DXOR LQDXJXUDGDHPVHWHPEURGHFXMD
FDSDFLGDGHLQVWDODGDGHDSUR[LPDGDPHQWHPLOK}HVGHTXLORVRXOLWURVRXGRVHVGHSURGXWRVDR
DQRXPDXPHQWRGHDSUR[LPDGDPHQWHYH]HVDFDSDFLGDGHLQVWDODGDQRPLQDODQWHULRUGHGLFDGDD
SURGXWRVELROyJLFRV TXLORVRXOLWURVRXGRVHV HTXHGHYHVXSRUWDURFUHVFLPHQWRGHQRVVRV
VHJPHQWRVGHSURGXWRVELROyJLFRVDRORQJRGRVSUy[LPRVDQRV
$LQGDVREUHDQRYDSODQWDLQGXVWULDOYDOHGHVWDFDUTXH L SRUVHWUDWDUGHXPDXQLGDGHMiRSHUDFLRQDO
HP HVWiJLR DYDQoDGR GH H[HFXomR  DSUHVHQWD XP SHUILO GH PHQRU ULVFR HP FRPSDUDomR FRP
SURMHWRVSUpRSHUDFLRQDLVTXHQHFHVVLWDPGHOLFHQoDVGHLQVWDODomRHRSHUDomRDOpPGHDSUHVHQWDU
XPULVFRLQHUHQWHGHH[HFXomRGHSURMHWR LL VHWUDWDGDXPDLQLFLDWLYDFXMRVFXVWRVHLQYHVWLPHQWRV
QHFHVViULRV HVWmR  FREHUWRV SRU FDSLWDO SUySULR H GH WHUFHLURV LLL  D QRYD XQLGDGH SRVVXL
FDSDFLGDGHSDUDH[SDQVmRPRGXODUFRPEDL[DVQHFHVVLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRDOpPGH LY SRVVXLU
ORJtVWLFDLQWHUQDLQWHJUDGDFRPRFHQWURGHGLVWULEXLomRGD&RPSDQKLD
'HVWDIRUPDDFRPELQDomRGHQRVVDLQIUDHVWUXWXUDLQGXVWULDOFRPDQRVVDH[SHUWLVHRSHUDFLRQDO
DGTXLULGD DR ORQJR GDV ~OWLPDV  GpFDGDV QRV SRVLFLRQD HQWUH RV SULQFLSDLV GHVHQYROYHGRUHV H
IDEULFDQWHVGHSURGXWRVELROyJLFRVQR%UDVLOEHPFRPRHQWUHRVPDLRUHVSURGXWRUHVGHIHUWLOL]DQWHV
HVSHFLDLVQRSDtVHPWHUPRVGHIDWXUDPHQWR
3DUDIRPHQWDUQRVVRVSURFHVVRVLQGXVWULDLVFRQVWUXtPRVDRORQJRGHQRVVDKLVWyULDXPDEDVHVyOLGD
HGLYHUVLILFDGDGHIRUQHFHGRUHVFRPPDLVGHGLIHUHQWHVSDUFHLURVQDFLRQDLVHHVWUDQJHLURVRV
TXDLVQRVSHUPLWHPDVVHJXUDUDFHVVRDGLYHUVRVLQVXPRV
&RPRUHIHUrQFLDHPGHGH]HPEURGHQRVVRVPDLRUHVIRUQHFHGRUHVFRUUHVSRQGLDPD
DSUR[LPDGDPHQWH  GH QRVVRV FXVWRV GH FRPSUD GH PDWpULD SULPD ILFDQGR RV GHPDLV 
IRUQHFHGRUHVUHVSRQViYHLVSRUDSUR[LPDGDPHQWHGHVWHFXVWR
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1RVVDV&RPSHWrQFLDV&RPHUFLDLV
4XDQWR DR ~OWLPR HOR GH QRVVD FDGHLD GH YDORU D GLVWULEXLomR QRV GHVWDFDPRV GH QRVVRV
FRPSHWLGRUHVSRUFRQWDUFRPXPDHVWUXWXUDFRPHUFLDOUREXVWDDOLDGDDXPDHVWUDWpJLDGHGLVWULEXLomR
PXOWLFDQDOTXHHQWHQGHPRVQRVSHUPLWHDFHVVDUWRGRVRVSRWHQFLDLVFRQVXPLGRUHVILQDLVGHQRVVRV
SURGXWRVLQFOXLQGRSURGXWRUHVHPSUHVDVFRPHUFLDLVHFRRSHUDWLYDVGRVPDLVGLYHUVRVWDPDQKRV
FXOWXUDVHUHJL}HVFRQIRUPHHYLGHQFLDGRDEDL[R


)LJXUD±(VWUDWpJLD&RPHUFLDO0XOWLFDQDOGR*UXSR9LWWLD

3DUDVXSRUWDUQRVVDHVWUDWpJLDFRPHUFLDOFRQWDPRVFRPXPWLPHGHSURILVVLRQDLVFRP
FDSDFLWDomRWpFQLFDUHVSRQViYHLVSRUDFRPSDQKDUQRVVRVFOLHQWHHSRWHQFLDLVFOLHQWHHPFDPSRDR
ORQJRGHWRGRFLFORGHSODQWLR


e FRP HVWD ILORVRILD GH SUR[LPLGDGH FRP QRVVRV FOLHQWHV TXH FRQVWUXtPRV DR ORQJR GH TXDVH 
GpFDGDVGHKLVWyULDUHODFLRQDPHQWRVVyOLGRVTXHQRVSHUPLWHPFRQKHFHUHFRPSUHHQGHUDIXQGRDV
QHFHVVLGDGHVGHQRVVRVFOLHQWHVHDVVLPOKHVRIHUHFHUDVPHOKRUHVVROXo}HVHSURGXWRV
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&RQVLGHUDQGRQRVVDIRUoDFRPHUFLDOIUHQWHDGLPHQVmRWHUULWRULDOGR%UDVLOHVWUXWXUDPRVFHQWURVGH
GLVWULEXLomRHVWUDWHJLFDPHQWHSRVLFLRQDGRVSUy[LPRVjVUHJL}HVSURGXWRUDVPDLVUHOHYDQWHVSDUDR
DJURQHJyFLREUDVLOHLUR$OpPGHVHUYLUFRPRXPHORGHQRVVDFDGHLDORJtVWLFDQRVVRVFHQWURVGH
GLVWULEXLomRGHVHPSHQKDPXPSDSHOUHOHYDQWHHPQRVVDHVWUDWpJLDGHWHUSRQWRVItVLFRVGHDSRLRDR
FOLHQWH H IRUPD GH FRQVROLGDU FDGD YH] PDLV D SUHVHQoD GH QRVVD PDUFD HP QRVVDV iUHDV GH
LQIOXrQFLD
3DUDWRUQDUQRVVDVRSHUDo}HVFRPHUFLDLVPDLVHILFLHQWHVLPSOHPHQWDPRVDRORQJRGRV~OWLPRVDQRV
XPVLVWHPDGHJHVWmRGHUHODFLRQDPHQWRFRPFOLHQWH 9,7&50 TXHQRVSHUPLWHFDSWDURUJDQL]DU
H DUPD]HQDU LQIRUPDo}HV GH QRVVRV FOLHQWHV JHUHQFLDU QRVVDV YLVLWDV D FDPSR RWLPL]DU QRVVD
FRPXQLFDomRRTXHVHWUDGX]HPDXPHQWRGHSURGXWLYLGDGHHHILFLrQFLDSDUDQRVVRVSURILVVLRQDLV
$WtWXORLOXVWUDWLYRDEDL[RLQGLFDPRVRVUHJLVWURVGHYLVLWDVGHQRVVRVSURILVVLRQDLVDFOLHQWHVHQWUH
MXOKRGHDRXWXEURGH


&RPRSDUWHGHQRVVDHVWUDWpJLDGHmarketingHbrandingHVWDEHOHFHPRVDRORQJRGRV~OWLPRVDQRV
DSUHVHQoDGR*UXSR9LWWLDQDVSULQFLSDLVIHLUDVHHYHQWRVDJUtFRODVQRSDtVDVVLPFRPRHPUHGHV
VRFLDLVHYHtFXORVUHVSRQViYHLVSRUSXEOLFDo}HVGRVHWRU'HVWDIRUPDFRQVHJXLPRVQRVDSUR[LPDU
DLQGDPDLVGHQRVVRVFOLHQWHVHJDUDQWLUDFHVVRDFRQWH~GRLQIRUPDWLYRVGHTXDOLGDGHH~WHLVSDUD
LQVWUXomRGHQRVVRVFOLHQWHVHFOLHQWHVSRWHQFLDLV
2XWURSRQWRHVWUDWpJLFRSDUDDGLVVHPLQDomRHYHQGDVGDVQRVVDVWHFQRORJLDVVmRQRVVRVHVIRUoRV
GH FDPSR MXQWR DRV QRVVRV FOLHQWHV (VVHV HVIRUoRV VmR IRUPDGRV SRU HQVDLRV DJURQ{PLFRV H
WDPEpP SDOHVWUDV HGXFDFLRQDLV MXQWR D FOLHQWHV 2V HQVDLRV GH FDPSRV VmR WUDEDOKRV TXH
GHVHQYROYHPRVMXQWRDRVFOLHQWHVFRPRIRUPDGHYDOLGDUDVWHFQRORJLDVFRORFDPRVRWUDWDPHQWR
UHFRPHQGDGRFRPQRVVRVSURGXWRVODGRDODGRFRPRWUDWDPHQWRSDGUmRGDID]HQGDRXRWUDWDPHQWR
UHFRPHQGDGR SHORV QRVVRV FRQFRUUHQWHV $ &RPSDQKLD SRVVXL  HQVDLRV GHPRQVWUDWLYRV GH
FDPSRDSURYDGRVSDUDDVDIUDFRPVHXVFOLHQWHV
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1RVVR3RUWIyOLRGH3URGXWRV


3RUSRVVXLUPRVXPSRUWIyOLRDPSORGHVROXo}HVFRPSOHPHQWDUHVGHQXWULomRHSURWHomRYHJHWDOTXH
SRGHP VHU DGPLQLVWUDGDV LQGLYLGXDO RX FRQMXQWDPHQWH QR SODQWLR SDUD PDLRU HILFiFLD QRV
SRVLFLRQDPRV FRPR XPD SODWDIRUPD RQHVWRSVKRS SDUD QRVVRV FOLHQWHV R TXH QRV FRORFD HP
SRVLomRSULYLOHJLDGDSDUDFDSWXUDUQRYDVRSRUWXQLGDGHVGHQHJyFLR
2SRUWIyOLRGHSURGXWRVTXHGHVHQYROYHPRVSRGHVHUGLYLGLGRQDVVHJXLQWHVFDWHJRULDV

)HUWLOL]DQWHV)ROLDUHVWUDWDPVHGHSURGXWRVjEDVHGHVXEVWkQFLDVPLQHUDLVTXHIRUQHFHP
QXWULHQWHV jV SODQWDV SRU PHLR GH DSOLFDo}HV HP VXDV IROKDV RX VHPHQWHV DOpP GH DGMXYDQWHV
SURGXWRVXWLOL]DGRVSDUDPD[LPL]DUDHILFLrQFLDGHDSOLFDomRGHRXWURVLQVXPRVDJUtFRODV7DPEpP
HVWmR FRQVLGHUDGRV QHVVD FDWHJRULD RV ELRHVWLPXODQWHV TXH FRQWpP SULQFtSLR DWLYR GH RULJHP
ELROyJLFD DPLQRiFLGRVH[WUDWRVGHDOJDVHVXEVWkQFLDVK~PLFDV LVHQWRGHVXEVWkQFLDVDJURWy[LFDV
FDSD]GHDWXDUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHVREUHRWRGRRXSDUWHGDVSODQWDVFXOWLYDGDVHOHYDQGRDVXD
SURGXWLYLGDGH1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHDFDWHJRULDGHIHUWLOL]DQWHV
IROLDUHV FRUUHVSRQGHX D  GD UHFHLWD EUXWD GD &RPSDQKLD (QWUH RV SULQFLSDLV SURGXWRV TXH
RIHUHFHPRVGHVWDFDPVH)HUWLOLV1RGXOXV5DGL[$FWLYH%LRDPLQR1+7H,UULJDPD[

0LFURGH6ROR )HUWLOL]DQWHVGHVRORDEDVHGHPLFURQXWULHQWHV WUDWDPVHGHSURGXWRV
TXH SRVVXHP DOWD VROXELOLGDGH HP iJXD H VmR DSOLFDGRV GLUHWDPHQWH DR VROR SDUD IRUQHFHU
PLFURQXWULHQWHVjVSODQWDVSRGHQGRVHUJUDQXODGRVRXIDUHODGRV1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHDFDWHJRULDGHIHUWLOL]DQWHVGHVRORFRUUHVSRQGHXDGDUHFHLWDEUXWD
GD&RPSDQKLD(QWUHRVSURGXWRVTXHRIHUHFHPRVGHVWDFDVHR*UDQ%RURJUDQXODGRHIDUHODGRHD
*UDQRUWHHPSUHVDGRJUXSRTXHVHGHVWDFDQDIDEULFDomRGHPLFURQXWULHQWHVIDUHODGRV

'HIHQVLYRV%LROyJLFRVWUDWDPVHGHSURGXWRVGHVHQYROYLGRVDSDUWLUGHPLFURRUJDQLVPRV
±HPJHUDOIXQJRVEDFWpULDVHYtUXVHPDFURRUJDQLVPRV±HPJHUDOSDUDVLWyLGHVHSUHGDGRUHV±
XWLOL]DGRVQDDJULFXOWXUDSDUDRFRQWUROHGHSUDJDVHGRHQoDVQRFLYDVDRGHVHQYROYLPHQWRGDSODQWD
6HPFRQWDUFRPSURGXWRVTXtPLFRVHPVXDFRPSRVLomRRVGHIHQVLYRVELROyJLFRVSDUWHPGRSULQFtSLR
GHXWLOL]DUGHIRUPDHTXLOLEUDGDHVXVWHQWiYHO³DQDWXUH]DFRQWUDDQDWXUH]D´&RPXPIRUWHDSHORGH
VXVWHQWDELOLGDGH RV SURGXWRV ELROyJLFRV WrP LPSDFWRV DPELHQWDLV PtQLPRV VH FRPSDUDGRV D
SURGXWRV VLQWpWLFRV FRP IXQo}HV VLPLODUHV 1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH
 D FDWHJRULD GH GHIHQVLYRV ELROyJLFRV FRUUHVSRQGHX D  GD UHFHLWD EUXWD GD &RPSDQKLD
(QWUH RV SURGXWRV TXH RIHUHFHPRV GHVWDFDPVH R %LR,PXQH %LREDFL 1R1HPD 7ULFKR
7XUER%RYpULD7XUERH0HWD7XUER

,QRFXODQWHV )HUWLOL]DQWHV %LROyJLFRV  WUDWDPVH GH SURGXWRV GHVHQYROYLGRV D EDVH GH
PLFURUJDQLVPRVFRPDomRQRSURFHVVRGHQXWULomRGHSODQWD2SULQFLSDOSURGXWRGRPHUFDGRpXPD
EDFWpULD VHOHFLRQDGD GR JrQHUR %UDG\KUL]RELXP TXH TXDQGR DVVRFLDGRV jV UDt]HV GDV SODQWDV
FRQVHJXHP FRQYHUWHU R 1 PROpFXOD GH QLWURJrQLR  GD DWPRVIHUD HP FRPSRVWRV QLWURJHQDGRV
UHGX]LQGR DVVLP D QHFHVVLGDGH GH IHUWLOL]DQWHV QLWURJHQDGRV LQGXVWULDLV 1R H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHDFDWHJRULDGHSURGXWRVELROyJLFRVFRUUHVSRQGHXDGD
UHFHLWD EUXWDGD &RPSDQKLD (QWUH RV SURGXWRV TXH RIHUHFHPRVGHVWDFDPVHR %LRPD[ OtGHU GH
PHUFDGRQDFDWHJRULDSHORDQRFRQVHFXWLYR
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&RQGLFLRQDGRUHV GH 6ROR H 2UJDQRPLQHUDLV WUDWDPVH GH SURGXWRV XWLOL]DGRV SDUD
PHOKRUDUDVSURSULHGDGHVItVLFDVItVLFRTXtPLFDVHELROyJLFDVGRVRORFRPRREMHWLYRGHDXPHQWDUD
HILFLrQFLD GD DEVRUomR GH QXWULHQWHV SHODV SODQWDV (P UHODomR DRV SURGXWRV RUJDQRPLQHUDLV
SURSULDPHQWHGLWRVYDOHGHVWDFDUTXHVHWUDWDPGHSURGXWRVGHQDWXUH]DIXQGDPHQWDOPHQWHRUJkQLFD
±REWLGDSRUSURFHVVRVItVLFRVTXtPLFRVItVLFRTXtPLFRVQDWXUDORXFRQWURODGR±DSDUWLUGHPDWpULDV
SULPDVGHRULJHPYHJHWDORXDQLPDOjVTXDLVVmRDGLFLRQDGDVIRQWHVGHQXWULHQWHVPLQHUDLVYLVDQGR
jPHOKRULDGHFDUDFWHUtVWLFDVTXtPLFDVItVLFDVHELROyJLFDVGRVRORDOpPGRIRUQHFLPHQWRGHQXWULHQWH
SDUD DV SODQWDV 1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  D FDWHJRULD GH
FRQGLFLRQDGRUHV GH VROR H RUJDQRPLQHUDLV FRUUHVSRQGHX D  GD UHFHLWD EUXWD GD &RPSDQKLD
(QWUHRVSURGXWRVTXHRIHUHFHPRVGHVWDFDVHR)HUWLXPH9LW)pUWLO

3URGXWRV ,QGXVWULDLV H 2XWURV WUDWDPVH GH SURGXWRV TXH VH VXEGLYLGHP HP VDLV SDUD
QXWULomR DQLPDO SURGXWRV GLVWULEXtGRV GH WHUFHLURV H VXESURGXWRV GHVHQYROYLGRV HP RXWURV
SURFHVVRVLQGXVWULDLVQRVVRVRVTXDLVVmRYHQGLGRVSDUDLQG~VWULDGHIHUWLOL]DQWHVHWDPEpPSDUD
RXWUDVLQG~VWULDVFRPRSRUH[HPSORDLQG~VWULDGHQXWULomRDQLPDO1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGHDFDWHJRULDGHSURGXWRVLQGXVWULDLVFRUUHVSRQGHXDGDUHFHLWDEUXWD
GD&RPSDQKLD(QWUHRVSURGXWRVTXHRIHUHFHPRVGHVWDFDVHRVXOIDWRGHPDQJDQrVHVXOIDWRGH
PDJQpVLR
1RVVDV9DQWDJHQV&RPSHWLWLYDV
Principal Produtor de Defensivos Biológicos e Fertilizantes Especiais em um Mercado Enorme
e de Rápido Crescimento
&RPPDLVGHPLOK}HVGHKHFWDUHVGHiUHDSODQWDGD GRVTXDLVDSUR[LPDGDPHQWHPLOK}HV
VmRGHVWLQDGRVDRSODQWLRGHJUmRV HXPDSURGXomRDJUtFRODTXHVXSHUD5ELOK}HVR%UDVLOp
XP GRV PDLRUHV PHUFDGR DJUtFROD GR PXQGR (P WHUPRV GH GHPDQGD SRU LQVXPRV R PHUFDGR
GRPpVWLFRDSUHVHQWDXPDGHPDQGDUHOHYDQWHTXHDFUHGLWDPRVpFRPSDWtYHOFRPDPDJQLWXGHGH
VXDSURGXomR
$SHQHWUDomRGHGHIHQVLYRVELROyJLFRVFRPRRVTXHSURGX]LPRVDLQGDpEDL[DQR%UDVLOHQRPXQGR
$WtWXORGHUHIHUrQFLDFRQIRUPHSHVTXLVDGD.OHIIPDQQHPRPHUFDGRGHGHIHQVLYRVTXtPLFRV
XWLOL]DGRVQDDJULFXOWXUDEUDVLOHLUDIRLHVWLPDGRHPDSUR[LPDGDPHQWH5ELOK}HVWHQGRFUHVFLGR
QRV~OWLPRVDQRV-iRPHUFDGRGHGHIHQVLYRVELROyJLFRVIRLHVWLPDGRQDVDIUDHP
5PLOK}HVWHQGRDSUHVHQWDGRXPFUHVFLPHQWRGHHPUHODomRjVDIUDVHJXQGR
GDGRVGDFRQVXOWRULD6SDUN
2IHUHFHQGR PHQRU WR[LFLGDGH H PHQRU ULVFR GH FRQWDPLQDomR DPELHQWDO H KXPDQD RV SURGXWRV
ELROyJLFRV SRVVXHP HILFiFLD FRPSURYDGD H FXVWRV FRPSHWLWLYRV VH FRPSDUDGRV DRV SURGXWRV
TXtPLFRVWUDGLFLRQDLV)UHQWHDWDLVYDQWDJHQVHVSHUDPRVXPDXPHQWRVLJQLILFDWLYRGDGHPDQGDSRU
WDLVSURGXWRVDRORQJRGRVSUy[LPRVDQRV
$GLFLRQDOPHQWH FRQVLGHUDQGR WHQGrQFLDV HVWUXWXUDLV GR PHUFDGR DJUtFROD PXQGLDO  FRPR SRU
H[HPSOR D PDLRU FRPSOH[LGDGH H FXVWR SDUD GHVHQYROYLPHQWR GH QRYDV PROpFXODV TXtPLFDV R
DXPHQWR GD SRSXODomR GH SUDJDV UHVLVWHQWHV j GHIHQVLYRV TXtPLFRV R DSHOR GD VRFLHGDGH SHOD
UHGXomRGRXVRGHSURGXWRVTXtPLFRVRDXPHQWRSRSXODFLRQDOJOREDOHDOLPLWDomRGDH[SDQVmR
DJUtFROD  HVFDVVH] GH QRYDV iUHDV GH SODQWLR p HVSHUDGR TXH SURGXWRUHV EXVTXHP QRYDV
DOWHUQDWLYDVSDUDHOHYDUDSURGXWLYLGDGHGHVXDVWHUUDVGHIRUPDVXVWHQWiYHO




 0LQLVWpULR GD $JULFXOWXUD GR %UDVLO  ³3URMHo}HV GR $JURQHJyFLR ± %UDVLO  D ´ 'LVSRQtYHO HP
KWWSVZZZJRYEUDJULFXOWXUDSWEUDVVXQWRVQRWLFLDVDRFRPSOHWDUDQRVPLQLVWHULRGDDJULFXOWXUDSUHYHFUHVFLPHQWRGHQDSURGXFDR
GHJUDRVGRSDLVQDSUR[LPDGHFDGD3URMHFRHVGR$JURQHJRFLRBBSGI

 0LQLVWpULR GD $JULFXOWXUD GR %UDVLO  KWWSVZZZJRYEUDJULFXOWXUDSWEUDVVXQWRVSROLWLFDDJULFRODWRGDVSXEOLFDFRHVGHSROLWLFD
DJULFRODDJURSHFXDULDEUDVLOHLUDHPQXPHURVDJURSHFXDULDEUDVLOHLUDHPQXPHURVDEULOGH

,GHP
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2PHUFDGRGHIHUWLOL]DQWHVHVSHFLDLV IROLDUHVHELROyJLFRV pHVWLPDGRHPDSUR[LPDGDPHQWH56
ELOK}HVVHJXQGRGDGRVSXEOLFDGRVSHOD$ELVROR$WD[DGHFUHVFLPHQWRDQXDOPpGLRGRPHUFDGRGH
IHUWLOL]DQWHVIROLDUHVHIHUWLOL]DQWHVELROyJLFRVEUDVLOHLURIRLGHHQWUHRVSHUtRGRVGHH


'HVVDIRUPDSRUFRQWDUPRVDWXDOPHQWHFRPXPGRVPDLRUHVSRUWIyOLRVGHGHIHQVLYRVELROyJLFRVH
GH IHUWLOL]DQWHV HVSHFLDLV LQFOXLQGR IHUWLOL]DQWHV ELROyJLFRV DXWRUL]DGRV SDUD DPSOD DSOLFDomR QDV
PDLVGLYHUVDVFXOWXUDVDJUtFRODVQR%UDVLOHXPSLSHOLQHUREXVWRGHQRYRVSURGXWRV HPGLIHUHQWHV
HWDSDV GH GHVHQYROYLPHQWR  HVWDPRV SRVLFLRQDGRV SDUD DWHQGHU D GHPDQGD FUHVFHQWH GHVVHV
PHUFDGRV$GLFLRQDOPHQWHVRPRVD~QLFDSODWDIRUPDRQHVWRSVKRSSDUDQRVVRVFOLHQWHVRTXHQRV
FRORFDHPXPDSRVLomRHVWUDWpJLFDSDUDFDSWXUDUQRYDVRSRUWXQLGDGHVGHQHJyFLR7mRLPSRUWDQWH
TXDQWR WHPRV D FDSDFLWDomR WpFQLFD SDUD FRQWLQXDU LQRYDQGR H EXVFDQGR GHVHQYROYHU QRYRV
SURGXWRVRTXHUHVXOWDHPGLIHUHQWHVHWDSDVGHGHVHQYROYLPHQWR
Estratégia Comercial Multicanal, Venda Técnica e Abrangência Nacional
2DFHVVRDPHUFDGRpXPSLODUHVWUDWpJLFRSDUDQRVVD&RPSDQKLD'LIHUHQWHGHRXWURVSURGXWRUHV
GHLQVXPRVTXHGHSHQGHPH[FOXVLYDPHQWHGDGLVWULEXLomRGHWHUFHLURVSDUDDOFDQoDURVSURGXWRUHV
DJUtFRODV QRVVD &RPSDQKLD RSWRX SRU FRQVWUXLU XPD SODWDIRUPD FRPHUFLDO UREXVWD FRP P~OWLSORV
FDQDLVGHYHQGDV±YHQGDVGLUHWDVWHUFHLURVGLVWULEXLGRUHVHFRRSHUDWLYDV±YLVDQGRDDPSOLDomRGH
QRVVD FREHUWXUD JHRJUiILFD FDSLODULGDGH GH GLVWULEXLomR H DFHVVR D SURGXWRUHV DJUtFRODV GH
GLIHUHQWHVSHUILVHFXOWXUDV
$OpPGDXWLOL]DomRGHP~OWLSORVFDQDLVGHYHQGDpLPSRUWDQWHUHVVDOWDURXWURIDWRUGHVXFHVVRSDUD
QRVVD HVWUDWpJLD FRPHUFLDO QRVVR WLPH HVSHFLDOL]DGR GH YHQGDV H VXSRUWH FRP  SURILVVLRQDLV
DOWDPHQWHTXDOLILFDGRVTXHDFRPSDQKDPRVDJULFXOWRUHVHPFDPSRHQWHQGHPVXDVQHFHVVLGDGHV
H RIHUHFHP DV VROXo}HV GH QRVVR SRUWIyOLR GH SURGXWRV PDLV DGHTXDGDV D FDGD FOLHQWH DOpP GH
VXSRUWHWpFQLFRFRQWtQXR
$SUHVHQoDGHVWHVSURILVVLRQDLVHPFDPSRIRUWDOHFHQRVVRUHODFLRQDPHQWRFRPFOLHQWHVDXPHQWDD
FUHGLELOLGDGHGHQRVVDVPDUFDVHSURGXWRVDPSOLDRSRWHQFLDOGHFURVVVHOOHXSVHOOHQWUHQRVVRV
SURGXWRVEHPFRPRRFXVWRGHWURFDGHQRVVRVFOLHQWHVFRQVWLWXLQGRGHVWDIRUPDXPDEDUUHLUD
UHOHYDQWHjFRPSHWLomRGHQRYRVHQWUDQWHVRXLQFXPEHQWHV
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Portfólio Completo de Produtos Altamente Complementares e com Baixo Impacto Ambiental
$FUHGLWDPRV TXH QHQKXP GRV QRVVRV FRQFRUUHQWHV RIHUHFH XP SRUWIyOLR WmR GLYHUVLILFDGR H
FRPSOHPHQWDUGHSURGXWRVTXDQWRRTXHRIHUHFHPRVDRVQRVVRVFOLHQWHV$RORQJRGHQRVVDKLVWyULD
GHVHQYROYHPRVQRYRVSURGXWRVHDGTXLULPRVFRPSHWrQFLDVHPSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWRSDUD
HVWUXWXUDUXPSRUWIyOLRGHVROXo}HVHILFD]HVHVXVWHQWiYHLVGHQXWULomRHSURWHomRYHJHWDO'HXP
SRUWIyOLR RULJLQDOPHQWH FRQFHQWUDGR HP IHUWLOL]DQWHV ELROyJLFRV RX LQRFXODQWHV  HYROXtPRV SDUD
RIHUHFHU RXWUDV JDPDV GH SURGXWRV FRPR IHUWLOL]DQWHV IROLDUHV FRQGLFLRQDGRUHV GH VROR H
RUJDQRPLQHUDLVGHIHQVLYRVELROyJLFRVHQWUHRXWURV
&RP PDLV GH  SURGXWRV DOWDPHQWH FRPSOHPHQWDUHV DFUHGLWDPRV TXH QRVVR SRUWIyOLR DWXDO
RIHUHFH VROXo}HV SDUD WRGDV DV IDVHV GR FLFOR GH SODQWLR R TXH QRV DEUH P~OWLSODV SRUWDV SDUD
FRQTXLVWDUQRYRVFOLHQWHVDOpPGHDXPHQWDURSRWHQFLDOGHPRQHWL]DomRHFXVWRVDPHGLGDHPTXH
YHQGHPRVPDLVSURGXWRVHQRVWRUQDPRVIRUQHFHGRUHVGHSUHIHUrQFLDSDUDQRVVDEDVHH[LVWHQWHGH
FOLHQWHV
$GLFLRQDOPHQWH D QRVVD HVWUDWpJLD GH SRUWIyOLR p SDXWDGD SHOD FRQVWDQWH SUHRFXSDomR
VRFLRDPELHQWDO VXVWHQWiYHO $ LQGXVWULDOL]DomR HFRPHUFLDOL]DomRGH QRVVDVVROXo}HVFDXVDP XP
LPSDFWRSRVLWLYRQRPHLRDPELHQWHHQDVRFLHGDGHQDPHGLGDHPTXHRXVRGHLQRFXODQWHVFRQWULEXL
GLUHWDPHQWHSDUDDUHGXomRGDHPLVVmRGHJDVHVGHHIHLWRHVWXIDSRLVHVVDWHFQRORJLDVXEVWLWXLD
XWLOL]DomRGHIHUWLOL]DQWHVQLWURJHQDGRVGDFDGHLDSHWURTXtPLFDTXHOLEHUDPy[LGRQLWURVR 12 JiV
GHHIHLWRHVWXIDTXHDOpPGHSHUPDQHFHUSRUPDLVWHPSRQDDWPRVIHUDWHPXPSRWHQFLDOGDQRVR
DR PHLR DPELHQWH FRQWULEXLQGR SDUD R DTXHFLPHQWR JOREDO  YH]HV PDLRU TXH R &2 -i RV
GHIHQVLYRVELROyJLFRVSRGHPVXEVWLWXLURVGHIHQVLYRVTXtPLFRVGHDOWDWR[LGDGHFXMRXVRYHPVHQGR
DPSODPHQWHTXHVWLRQDGRSRUGLYHUVRVVHJPHQWRVGDVRFLHGDGHHPIXQomRGHSRVVtYHLVGDQRVDR
PHLRDPELHQWHHjVD~GHKXPDQDLQFOXLQGRWDQWRDVD~GHGRVFRQVXPLGRUHVTXDQWRDVHJXUDQoD
GRVDSOLFDGRUHVHPFDPSR-iRSRUWIyOLRGHRUJDQRPLQHUDOHPLFURGHVRORDLQGDVHEDVHLDPQR
WUDWDPHQWRHILFLHQWHGHUHVtGXRVSURGX]LGRVSRURXWUDVLQG~VWULDVPHGLDQWHDWUDQVIRUPDomRGHWDLV
UHVtGXRVHPFRQGLFLRQDGRUHVRUJDQRPLQHUDLVGHDOWDTXDOLGDGH ULFRVHPPLQHUDLVHQXWULHQWHV $
9LWyULDQRVVDFRQWURODGDUHFHQWHPHQWHDGTXLULGDXWLOL]DHPVHXPRGHORGHQHJyFLRVRFRQFHLWRGH
HFRQRPLDFLUFXODUXPDYH]TXHUHFROKHUHVtGXRVRUJkQLFRVGHSURGXWRUHVGHJDGROHLWHLURHXWLOL]D
FRPR PDWpULDSULPD SDUD RV IHUWLOL]DQWHV RUJDQRPLQHUDLV TXH VHUmR XWLOL]DGRV SRU HVVHV PHVPRV
SURGXWRUHVHPXPPRGHORGHWURFD'HVVDIRUPDDFUHGLWDPRVTXHQRVVDFRQVWDQWHSUHRFXSDomR
FRP R PHLR DPELHQWH H QRWyULR KLVWyULFR GH DWXDomR QHVWH VHQWLGR QRV FRORFD HP SRVLomR GH
GHVWDTXHSHUDQWHQRVVRVFRPSHWLGRUHVQDPHGLGDHPTXHFDGDYH]PDLVFOLHQWHVEXVFDP HDWp
H[LJHP VROXo}HVDPELHQWDOPHQWHPDLVOLPSDVHPVHXVSURFHVVRVGHSURGXomR
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&RPR HYLGrQFLD GD QRVVD SUHRFXSDomR FRP D DGRomR GH SUiWLFDV FDGD YH] PDLV VXVWHQWiYHLV H
PHQRVSROXLGRUDVHQRFLYDVDRPHLRDPELHQWHHPJHUDOHDRFRQVXPLGRUILQDOD&RPSDQKLDFRORFRX
D VXVWHQWDELOLGDGH FRPR XP GRV VHXV SLODUHV HVWUDWpJLFRV ( GHVGH  HPLWH UHODWyULRV GH
VXVWHQWDELOLGDGHHPFDUiWHUDQXDORVTXDLVEXVFDPVHPSUHDSUHVHQWDUDVPHGLGDVDPELHQWDLVHGH
VXVWHQWDELOLGDGH TXH VmR SRU QyV DGRWDGDV $ QRVVD EXVFD SHOR DSULPRUDPHQWR GDV SUiWLFDV GH
JRYHUQDQoD H GH VXVWHQWDELOLGDGH DPELHQWDO p FRQVWDQWH H KRMH WHPRV HTXLSH H SURFHVVRV
GHGLFDGRVDRWHPDLPSODQWDGRVQD&RPSDQKLD


(PD&RPSDQKLDFRQTXLVWRXR6HOR0DLV,QWHJULGDGHKRPRORJDGRSHOR0$3$ 0LQLVWpULRGD
$JULFXOWXUD 3HFXiULD H $EDVWHFLPHQWR  H TXH FHUWLILFD HPSUHVDV TXH GHVHQYROYHP SUiWLFDV GH
LQWHJULGDGHpWLFDVXVWHQWDELOLGDGHHUHVSRQVDELOLGDGH$&RPSDQKLDHVWiHQWUHDVFLQFRHPSUHVDV
GRV VHJPHQWRV TXH DWXD D UHFHEHU R VHOR H HYLGHQFLD PDLV XPD YH] R DOLQKDPHQWR GH VHX
FUHVFLPHQWRFRPDVXVWHQWDELOLGDGHHLQWHJULGDGH
Forte Competência em Pesquisa e Desenvolvimento e Expertise Regulatório
(QFDUDPRVQRVVDFDSDFLGDGHGHGHVHQYROYHUHDSOLFDUWHFQRORJLDHPQRVVRVSURFHVVRVSURGXWLYRV
HGHGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVFRPRXPGHQRVVRVSLODUHVHVWUDWpJLFRV&RPXPWLPHGH
 SURILVVLRQDLV DOWDPHQWH TXDOLILFDGRV H GHGLFDGRV j SHVTXLVD GHVHQYROYLPHQWR H LQRYDomR GH
QRYRV SURGXWRV H WHFQRORJLDV XP EDQFR FRP PDLV GH  YDULHGDGHV GH IXQJRV H EDFWpULDV H
FHSDVGHPLFURRUJDQLVPRVGHDFHVVRH[FOXVLYRGR*UXSR9LWWLDSDUFHULDVHVWUDWpJLFDVFRPPDLVGH
 SDUFHLURV HQWUH LQVWLWXLo}HV S~EOLFDV GH SHVTXLVD XQLYHUVLGDGHV H LQVWLWXWRV DFUHGLWDPRV WHU
FRPSHWrQFLDV VyOLGDV HP 3 ', GH SURGXWRV H QRYDV WHFQRORJLDV TXH QRV GLIHUHQFLDP GH QRVVRV
FRPSHWLGRUHV
3DUDGHPRQVWUDURVXFHVVRGHLQWHJUDomRHFRPSOHPHQWDULHGDGHHQWUHR&HQWURGH3 ',HRVHWRU
GH$VVXQWRV5HJXODWyULRVQRV~OWLPRVDQRVWDLViUHDVHGHSDUWDPHQWRVIRUDPUHVSRQViYHLVSHOR
GHVHQYROYLPHQWR H UHJXODPHQWDomR GH  QRYRV SURGXWRV H UHFRPHQGDo}HV GH XVR +RMH D
&RPSDQKLDSRVVXLXPLQWHQVRSLSHOLQHGHGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVDVHUHPODQoDGRVQRV
SUy[LPRV  DQRV  QRYRV SURGXWRV H QRYDV UHFRPHQGDo}HV GH XVR HVWmR HP IDVH GH
GHVHQYROYLPHQWRGRVTXDLVHQFRQWUDPVHHPIDVHGHUHJLVWUR
6RPDVHDWXGRLVWRQRVVRWLPHGHSURILVVLRQDLVGHGLFDGRVDDVVXQWRVUHJXODWyULRVTXHSRVVXHP
H[SHUWLVH H FRQKHFLPHQWR UHJXODWyULR SDUD QRV JXLDU GH IRUPD PDLV HILFLHQWH SRU WRGR R WUDPLWH
EXURFUiWLFR H WpFQLFR QHFHVViULR SDUD R UHJLVWUR H ODQoDPHQWR GH QRYRV SURGXWRV ELROyJLFRV
$FUHGLWDPRVTXHHVWDFRPSHWrQFLDDOLDGDjQRVVDFDSDFLGDGHHPGHVHQYROYHUQRYRVSURGXWRVH
WHFQRORJLDV QRV SHUPLWH HVWDU j IUHQWH GH QRVVRV FRQFRUUHQWHV H RIHUHFHU DR PHUFDGR QRYDV
VROXo}HVQRPHQRUHVSDoRGHWHPSRSRVVtYHO
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Capacidade Industrial com Escala para Atender a Demanda Crescente por Produtos
Biológicos
$FUHGLWDPRVWHUDPDLRUHVFDODLQGXVWULDOSDUDSURGXomRGHSURGXWRVELROyJLFRVDEDVHGHPLFUR
RUJDQLVPRV QR %UDVLO &RP XPD QRYD IiEULFD UHFpP LQDXJXUDGD FRP FDSDFLGDGH LQVWDODGD SDUD
SURGX]LUPLOK}HVGHOLWURVRXTXLORJUDPDVGHSURGXWRVELROyJLFRVSRUDQR±XPDXPHQWRGHVHWH
YH]HV GH QRVVD FDSDFLGDGH LQVWDODGD HP  GH GH]HPEUR GH  ± HVWDPRV GHYLGDPHQWH
HTXLSDGRVSDUDDPSOLDUQRVVDHVFDODHDXPHQWDUQRVVDSDUWLFLSDomRQRPHUFDGRGRPpVWLFR
&RQVLGHUDQGR TXH XP Q~PHUR VLJQLILFDWLYR GR PHUFDGR GH GHIHQVLYRV ELROyJLFRV H IHUWLOL]DQWHV
HVSHFLDLVpFRPSRVWRSRUHPSUHVDVGHSHTXHQRHPpGLRSRUWHFRPHVFDODORFDORXUHJLRQDORVTXDLV
SRUTXHVW}HVLQFOXVLYHPHUFDGROyJLFDVHWpFQLFDVQmRFRQVHJXHPSURGX]LUSURGXWRVELROyJLFRVHP
JUDQGHHVFDODDFUHGLWDPRVTXHFRPDRSHUDomRHDXPHQWRGDWD[DGHXWLOL]DomRGDQRYDIiEULFD
QRVVD &RPSDQKLD HVWi SURQWD SDUD FRQVROLGDU VXD SDUWLFLSDomR QHVWHV VHJPHQWRV GR PHUFDGR
EUDVLOHLURjIUHQWHGHQRVVRVFRQFRUUHQWHV
Comprovado Histórico de Aquisições e Integração de Negócios
$FUHGLWDPRVWHUFULDGRXPDFRPSURYDGDSODWDIRUPDGHFRQVROLGDomRHLQWHJUDomRGHQHJyFLRVTXH
HVWi EHP SRVLFLRQDGD SDUD FRQVROLGDomR ,VWR GHFRUUH GR QRVVR KLVWyULFR EHP VXFHGLGR GH
DTXLVLo}HVHVWUDWpJLFDVTXHQRVDJUHJDPHPWHUPRVGHDFHVVRDQRYRVPHUFDGRVDPSOLDomRGH
SRUWIyOLRGHSURGXWRVQRYDVFRPSHWrQFLDVGH3 'HVLQHUJLDVRSHUDFLRQDLV1RV~OWLPRV FLQFR 
DQRV UHDOL]DPRV  TXDWUR  DTXLVLo}HV HVWUDWpJLFDV 6DPDULWi   TXH QRV SHUPLWLX H[SDQGLU
QRVVRVPHUFDGRVGHDWXDomRHGLYHUVLILFDUDLQGDPDLVQRVVDEDVHGHFOLHQWHVFRPSURGXWRUHVGH
RXWUDV FXOWXUDV FRPR D FtWULFD %LRYDOHQV   TXH PDUFRX R LQtFLR GH QRVVDV RSHUDo}HV FRP
GHIHQVLYRVELROyJLFRV9LWyULD$JUR  TXHSURGX]IHUWLOL]DQWHVRUJDQRPLQHUDLVDEDVHGHUHVtGXRV
RUJkQLFRVHPDLVUHFHQWHPHQWHD-%%LRWHFQRORJLD  TXHSURGX]GHIHQVLYRVELROyJLFRDEDVH
GHPDFURELROyJLFRV SUHGDGRUHVHSDUDVLWRLGHV 
8PD YH] DGTXLULGDV H[SORUDPRV WRGDV DV DOWHUQDWLYDV SDUD H[WUDLU YDORU GXUDQWH R SURFHVVR GH
LQWHJUDomR$SHQDVDWtWXORLOXVWUDWLYRSRGHPRVFLWDU L DDODYDQFDJHPGHYHQGDVGRVSURGXWRVGD
HPSUHVD DGTXLULGD SRU PHLR GH QRVVD SODWDIRUPD FRPHUFLDO GH HVFDOD QDFLRQDO LL  D RIHUWD GH
SURGXWRV GR *UXSR 9LWWLD SDUD D EDVH GH FOLHQWHV GDV FRPSDQKLDV DGTXLULGDV LLL  LQLFLDWLYDV SDUD
RWLPL]DomR GH SURFHVVRV H UDFLRQDOL]DomR GH FXVWRV LY  VLQHUJLDV H[WUDtGDV GD LQWHJUDomR GH
SURFHVVRV LQGXVWULDLV Y  RWLPL]DomR GH FDSLWDO GH JLUR H YL  DTXLVLomR H UHWHQomR GH WDOHQWRV H
FDSLWDOKXPDQRDOWDPHQWHTXDOLILFDGRFRPFRPSHWrQFLDVFRPSOHPHQWDUHVjVQRVVDVRSHUDo}HV
&RPRIRUPDGHLOXVWUDUQRVVDFRPSHWrQFLDHFDSDFLGDGHGHH[WUDLUYDORUGDVDTXLVLo}HVUHDOL]DGDV
YDOHPHQFLRQDU L RFDVRGD6DPDULWiTXHUHJLVWURXXPDUHFHLWDOtTXLGDGHDSUR[LPDGDPHQWH5
PLOK}HVGHUHDLVHPDUJHP(%,7'$GHDSUR[LPDGDPHQWHQRV~OWLPRVGR]HPHVHVDQWHULRUHV
jDTXLVLomR  SDVVDQGRSDUDXPDUHFHLWDOtTXLGDGHDSUR[LPDGDPHQWH5PLOK}HVGHUHDLV
HPDUJHP(%,7'$GHDSUR[LPDGDPHQWHHPH LL RFDVRGD%LRYDOHQVTXHUHJLVWURX
XPD UHFHLWD OtTXLGD GH DSUR[LPDGDPHQWH 5 PLO QRV ~OWLPRV GR]H PHVHV DQWHULRUHV j VXD
DTXLVLomRHFRPDSRLRGDSODWDIRUPDGHYHQGDVGD9LWWLDHDFHVVRDPHUFDGRUHJLVWURX5
PLOK}HV5PLOK}HVH5PLOK}HVGHUHDLVGHUHFHLWDOtTXLGDQRVDQRVILVFDLVGH
HUHVSHFWLYDPHQWH
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Time Experiente de Executivos Suportado por Acionistas Comprometidos com o
Desenvolvimento da Companhia
$FUHGLWDPRV TXH D YDVWD H[SHULrQFLD H R SURIXQGR FRQKHFLPHQWR GH QRVVRV DGPLQLVWUDGRUHV
FRQVWLWXHPYDQWDJHQVFRPSHWLWLYDVGHFLVLYDVHPQRVVRPHUFDGRGHDWXDomR1RVVDDGPLQLVWUDomR
pFRPSRVWDDWXDOPHQWHSRUXPDHTXLSHFRPSURPHWLGDH[SHULHQWHHFRPFRPSHWrQFLDVDOWDPHQWH
FRPSOHPHQWDUHV(PQRVVRDOWRHVFDOmRWHPRVXPTXDGURTXHDJUHJDSURILVVLRQDLVFRPQtYHLVGH
VHQLRULGDGHHFRQKHFLPHQWRGHPHUFDGRLQLJXDOiYHO±DH[HPSORGHQRVVR3UHVLGHQWH6U:LOVRQ
5RPDQLQLTXHSRVVXLPDLVGHDQRVGHGLFDGRVjVRSHUDo}HVGHQRVVD&RPSDQKLD±HSURILVVLRQDLV
PDLVMRYHQVHH[SHULHQWHVTXHDJUHJDPRXWUDVFRPSHWrQFLDVYLWDLVSDUDD&RPSDQKLDFRPRR6U
+HQULTXH)HUURQRVVRGLUHWRUGH3 ',HQJHQKHLURDJU{QRPRPHVWUHHGRXWRUHP$JURQRPLDQD
iUHD GH &RQWUROH %LROyJLFR SHOD 8QLYHUVLGDGH )HGHUDO GH /DYUDV H GRXWRUDGR VDQGXtFKH SHOD
8QLYHUVLW\ RI 'HODZDUH H PDLV GH  DQRV GHGLFDGRV j SHVTXLVD H GHVHQYROYLPHQWR GH PLFUR
RUJDQLVPRVFRPRGHIHQVLYRVELROyJLFRV
6XSRUWDQGRQRVVRTXDGURGHH[HFXWLYRVWHPRVDFLRQLVWDVDOLQKDGRVFRPRVXFHVVRHSHUHQLGDGH
GHQRVVRVQHJyFLRV1RVVRTXDGURDFLRQiULRLQFOXVLYHFRQWDFRPSDUWLFLSDo}HVUHOHYDQWHVGHDOJXQV
GHQRVVRVH[HFXWLYRVWRUQDQGRRDOLQKDPHQWRHQWUHJHVWmRHDFLRQLVWDVDLQGDPDLVFODUR(PDGLomR
DRV H[HFXWLYRV GHVWDFDPRV WDPEpP D UHOHYkQFLD GD %5= ,QYHVWLPHQWRV SRU PHLR GH VHX IXQGR
%UDVLO 6XVWHQWDELOLGDGH ),3 TXH GHVGH VHX LQJUHVVR QD &RPSDQKLD HP  WHP FRQWULEXtGR
DWLYDPHQWH SDUD D PHOKRULD GH QRVVRV FRQWUROHV LQWHUQRV D LPSOHPHQWDomR GH HVWUDWpJLDV GH
QHJyFLRDDGRomRGDVPHOKRUHVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDRDYDQoRGHQRVVDVHVWUDWpJLDV
GH VXVWHQWDELOLGDGH VRFLRDPELHQWDLV TXH QRV FRORFDUDP HP XPD SRVLomR GLIHUHQFLDGD SDUD R
FUHVFLPHQWRVXVWHQWiYHOGHORQJRSUD]R
1RVVDV(VWUDWpJLDVGH&UHVFLPHQWR
2 PHUFDGR GH LQVXPRV DJUtFRODV QR %UDVLO DSUHVHQWD SRWHQFLDO GH FUHVFLPHQWR VLJQLILFDWLYR H
SURPLVVRU$FUHGLWDPRVHVWDUEHPSRVLFLRQDGRVSDUDDFRPSDQKDUFRPVXFHVVRHVWHFUHVFLPHQWR
SULQFLSDOPHQWHHPYLUWXGHGHQRVVDVyOLGDSODWDIRUPDFRPHUFLDOPXOWLFDQDOQRVVDVPDUFDVIRUWHVH
UHFRQKHFLGDV QR PHUFDGR H QRVVR SRUWIyOLR DPSOR GH VROXo}HV GH QXWULomR H SURWHomR YHJHWDO
$ODYDQFDGDQHVWHVSLODUHVQRVVDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRWHPFRPRSULQFLSDLVFRPSRQHQWHV
Expansão geográfica e aumento de penetração em culturas agrícolas pouco exploradas
+LVWRULFDPHQWHQRVVDSUHVHQoDHVWHYHPDLVFRQFHQWUDGDQDVUHJL}HVGRFHUUDGREUDVLOHLURHRHVWH
SDXOLVWD6XSRUWDGRVSRUXPSRUWIyOLRDPSORGHSURGXWRVHIRUoDFRPHUFLDOFRQVHJXLPRVFXOWLYDUH
GHVHQYROYHU UHODFLRQDPHQWR VyOLGRV FRP SURGXWRUHV FRRSHUDWLYDV H GLVWULEXLGRUHV 1RVVD
SHUVSHFWLYD p UHSOLFDU HVWD HVWUDWpJLD SDUD H[SDQGLU DLQGD PDLV QRVVD FREHUWXUD JHRJUiILFD H
DXPHQWDUQRVVDSHQHWUDomRHPPHUFDGRVHVHJPHQWRVDLQGDSRXFRH[SORUDGRV
&RQVLGHUDQGR TXH FDGD UHJLmR EUDVLOHLUD H FXOWXUD DJUtFROD  SRVVXL FDUDFWHUtVWLFDV H GLQkPLFDV
SUySULDV GH SODQWLR H PHUFDGR DFUHGLWDPRV TXH QRVVD SODWDIRUPD PXOWLFDQDO DOLDGD DR QRVVR
DWHQGLPHQWRHVSHFLDOL]DGRHSRUWIyOLRDPSORGHSURGXWRVSURSRUFLRQDPP~OWLSODVRSRUWXQLGDGHVSDUD
FRQVWUXLUHGHVHQYROYHUQRYRVUHODFLRQDPHQWRVFRPSURGXWRUHVFRRSHUDWLYDVHGLVWULEXLGRUHVORFDLV
TXHDWpHQWmRGHPDQGDYDPSRXFRGHQRVVRVSURGXWRVFRPRDVUHJL}HV6XOH1RUGHVWHGR%UDVLO
Impulsionar o crescimento orgânico por meio do cross-selling entre produtos de nosso amplo
portfolio
3UHWHQGHPRV H[SORUDU PDLV LQWHQVDPHQWH DV RSRUWXQLGDGHV GH FURVVVHOOLQJ H XSVHOOLQJ QD EDVH
DWXDOGHPDLVGHFOLHQWHV$WXDOPHQWHSRVVXtPRVRSURJUDPD9LW,QWHJUDTXHRIHUHFHDQRVVRV
FOLHQWHVXPDRULHQWDomRFRPSOHWDVREUHRPDQHMRLQWHJUDGRGHPDLVGHSURGXWRVWDOTXHFDGD
XPDGHQRVVDVWHFQRORJLDVGR*UXSR9LWWLDSRVVDSURGX]LURPHOKRUHIHLWRVREUHDVGHPDLV
'R SRQWR GH YLVWD GR FOLHQWH R PDQHMR LQWHJUDGR GDV QRVVDV WHFQRORJLDV SHUPLWH UHVSRVWDV
DJURQ{PLFDVHQtYHLVGHSURGXWLYLGDGHPDLVFRQVLVWHQWHVDOpPGHVLPSOLILFDURSHUDo}HVGHDTXLVLomR
GHLQVXPRVFRQFHQWUDQGRDVQR*UXSR9LWWLDFRPRIRUQHFHGRUGHSUHIHUrQFLD
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$WXDOPHQWHGHQRVVRVFOLHQWHVDGTXLUHPDSHQDVSURGXWR9LWWLDDGTXLUHPSURGXWRVH
 DGTXLUHP  RX PDLV GH QRVVRV SURGXWRV 'HVWD IRUPD DFUHGLWDPRV TXH DLQGD WHPRV
RSRUWXQLGDGHVVLJQLILFDWLYDVSDUDH[SORUDUDLQGDPDLVRSRWHQFLDOGHQWURGHQRVVDEDVHH[LVWHQWHGH
FOLHQWHVHDVVLPLPSXOVLRQDURFUHVFLPHQWRRUJkQLFRGD&RPSDQKLDGHIRUPDVXVWHQWiYHOHPDLV
HILFLHQWH
Lançamento de novos produtos
3RVVXtPRVDFDSDFLWDomRGHSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRV SURGXWRVHWHPRVXPDPSOR
SRUWIyOLRTXHGHYHUiFKHJDUDRPHUFDGRDRORQJRGRVSUy[LPRVPHVHVHDQRV7HPRVYiULDVIUHQWHV
GHGHVHQYROYLPHQWRQDVTXDLVVHGHVWDFDPRVSURGXWRVGDFDWHJRULDGHIHQVLYRVELROyJLFRV
Crescimento por meio de aquisições seletivas
$FUHGLWDPRVHVWDUEHPSRVLFLRQDGRVSDUDDWXDUFRPRXPDSODWDIRUPDGHFRQVROLGDomRGRVHWRUH
FRQWLQXDU D FDSLWDOL]DU FRP R PHUFDGR IUDJPHQWDGR GH IDEULFDQWHV GH LQVXPRV DJUtFRODV $V
DTXLVLo}HVQRVSHUPLWHPH[SDQGLUUDSLGDPHQWHQRVVDSUHVHQoDHPQRYRVHMiH[LVWHQWHVPHUFDGRV
JHRJUiILFRVHVHJPHQWRVDXPHQWDQGRQRVVRSURFHVVRGHYHUWLFDOL]DomRQRVVDFDUWHLUDGHFOLHQWHV
DOpPGHQRVVRSRUWIyOLRGHSURGXWRVHFRPSHWrQFLDVLQGXVWULDLVHWHFQROyJLFDV0DQWHPRVDWXDOL]DGD
XPD OLVWD FRP SRWHQFLDLV DOYRV HVWUDWpJLFRV EHP FRPR XP FDQDO GH FRPXQLFDomR DWLYR FRP
DFLRQLVWDVGHVWDVHPSUHVDVSDUDDFRPSDQKDUDVUHVSHFWLYDVSHUIRUPDQFHVHPRPHQWRGHPHUFDGR
$VVLP HVSHUDPRVVHOHFLRQDU GH IRUPD SUXGHQWH RV PHOKRUHV DWLYRV GLVSRQtYHLV QR PHUFDGR SDUD
LQWHJUDUQRVVRHVIRUoRGHFUHVFLPHQWRLQRUJkQLFR
(PUHODomRjQRVVDHVWUDWpJLDGHDTXLVLomRYDOHDSRQWDUTXHQRVVRIRFRDWXDOPHQWHHVWiYROWDGR
SDUD L RSRUWXQLGDGHVSDUDDFHVVDUQRYRVPHUFDGRVHVHJPHQWRVRXFRQVROLGDUQRVVDSUHVHQoD
HPVHJPHQWRVHPTXHMiDWXDPRVFRPRSRUH[HPSORIHUWLOL]DQWHVHVSHFLDLVRUJDQRPLQHUDLVHQWUH
RXWURV LL DTXLVLomRGHQRYDVFRPSHWrQFLDVHPSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVH
WHFQRORJLDV LLL  DTXLVLomR GH QRYRV SURGXWRV FRPSOHPHQWDUHV DR QRVVR SRUWIyOLR H LY 
RSRUWXQLGDGHVGHH[WUDLUVLQHUJLDVRSHUDFLRQDLVGXUDQWHDLQWHJUDomRGDVFRPSDQKLDVDGTXLULGDV
3RQWRV)UDFRV2EVWiFXORVH$PHDoDV
2VSRQWRVIUDFRVREVWiFXORVHDPHDoDVj&RPSDQKLDVHXVQHJyFLRVHFRQGLomRILQDQFHLUDHVWmR
UHODFLRQDGRVjFRQFUHWL]DomRGHXPRXPDLVFHQiULRVDGYHUVRVFRQWHPSODGRVQRVIDWRUHVGHULVFR
RFRUUHQGRGHPDQHLUDFRPELQDGD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYLGHQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRV
LWHQVH
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$±,QGLFDUFDVRRHPLVVRUDVHMDVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
Justificativa para o não preenchimento do quadro
,WHPQmRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
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,QIRUPDo}HVVREUHVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
$ &RPSDQKLD DWXD H[FOXVLYDPHQWH HP TXDWUR VHJPHQWRV L  )HUWLOL]DQWHV )ROLDUHV H 3URGXWRV
,QGXVWULDLV LL  0LFUR GH 6ROR LLL  3URGXWRV %LROyJLFRV H LY  &RQGLFLRQDGRUHV GH 6ROR H
2UJDQRPLQHUDLV
D  3URGXWRVHVHUYLoRVFRPHUFLDOL]DGRV
$VUHFHLWDVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGH
HGHFRUUHUDPSUHSRQGHUDQWHPHQWHGHVHLVFDWHJRULDVGHSURGXWR L )HUWLOL]DQWHV
)ROLDUHV LL 0LFURVGH6ROR LLL 'HIHQVLYRV%LROyJLFRV LY ,QRFXODQWHV Y &RQGLFLRQDGRUHVGH6ROR
H2UJDQRPLQHUDLVH YL 3URGXWRV,QGXVWULDLVH2XWURV
E  UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVHJPHQWRHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVRSHUDUDPRVVHJXLQWHVVHJPHQWRVUHSRUWiYHLVGXUDQWHHVWHDQR
L  )HUWLOL]DQWHV )ROLDUHV H 3URGXWRV ,QGXVWULDLV LL  0LFURV GH VROR LLL  3URGXWRV %LROyJLFRV H LY 
&RQGLFLRQDGRUHV GH 6ROR H 2UJDQRPLQHUDLV 2V VHJPHQWRV HVWmR DOLQKDGRV FRP RV SURGXWRV H
UHIOHWHPDHVWUXWXUDXWLOL]DGDSHOD$GPLQLVWUDomRSDUDDYDOLDURGHVHPSHQKRGD&RPSDQKLD
$5HFHLWD2SHUDFLRQDO/tTXLGDSRUVHJPHQWRpGHPRQVWUDGRDVHJXLU


HP5PLOH[FHWR 
)HUWLOL]DQWHV)ROLDUHVH3URGXWRV,QGXVWULDLV
0LFURVGH6ROR
3URGXWRV%LROyJLFRV
&RQGLFLRQDGRUHVGH6RORH2UJDQRPLQHUDLV
5HFHLWD2SHUDFLRQDO/tTXLGD

([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
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$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDVVHJXLQWHVLQIRUPDo}HV L DUHFHLWDEUXWDGD&RPSDQKLDSRUFDWHJRULD
GH SURGXWR LL  D UHFHLWD OtTXLGD GD &RPSDQKLD SRU UHJLmR JHRJUiILFD LLL  D UHFHLWD OtTXLGD GD
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([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
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5HFHLWD2SHUDFLRQDO/tTXLGDSRU6HJPHQWRGH
1HJyFLRV HP5PLOH[FHWR 
)HUWLOL]DQWHV)ROLDUHVH3URGXWRV,QGXVWULDLV
0LFURVGH6ROR
3URGXWRV%LROyJLFRV
&RQGLFLRQDGRUHVGH6RORH2UJDQRPLQHUDLV
5HFHLWD2SHUDFLRQDO/tTXLGD





([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
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&RQGLFLRQDGRUHVGH6RORH2UJDQRPLQHUDLV
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F  OXFUR RX SUHMXt]R UHVXOWDQWH GR VHJPHQWR H VXD SDUWLFLSDomR QR OXFUR OtTXLGR GD
&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVRSHUDUDPRVVHJXLQWHVVHJPHQWRVUHSRUWiYHLVGXUDQWHHVWHDQR L 
)HUWLOL]DQWHV )ROLDUHV H 3URGXWRV ,QGXVWULDLV LL  0LFURV GH 6ROR LLL  3URGXWRV %LROyJLFRV H LY 
&RQGLFLRQDGRUHV GH 6ROR H 2UJDQRPLQHUDLV 2V VHJPHQWRV HVWmR DOLQKDGRV FRP RV SURGXWRV H
UHIOHWHP D HVWUXWXUD XWLOL]DGD SHOD $GPLQLVWUDomR SDUD DYDOLDU R GHVHPSHQKR GD &RPSDQKLD 2V
yUJmRVUHVSRQViYHLVSRUWRPDUDVGHFLV}HVRSHUDFLRQDLVGHDORFDomRGHUHFXUVRVHGHDYDOLDomR
GHGHVHPSHQKRLQFOXHPDV'LUHWRULDV([HFXWLYDVHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHXWLOL]DPR
/XFUREUXWR 5HVXOWDGRVHJPHQWDGR FRPRPHGLGDGHGHVHPSHQKR
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±,QIRUPDo}HVVREUHSURGXWRVHVHUYLoRVUHODWLYRVDRVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
a)

características do processo de produção

$&RPSDQKLDHVWiLQVHULGDQDFDGHLDDJUtFRODFRPRIRUQHFHGRUDGHLQVXPRVSDUDDSURGXomRGDV
PDLVGLYHUVDVDWLYLGDGHVDJUtFRODVFRPRVRMDFLWUXVFDIpHDOJRGmR$OpPGLVVRD&RPSDQKLDDWXD
QRVVHWRUHVGHQXWULomRGHSODQWDVHFRQWUROHGHGRHQoDVHSUDJDVSRUPHLRGDVVHJXLQWHVFDWHJRULDV
GHSURGXWRV L )HUWLOL]DQWHV)ROLDUHV LL 0LFURVGH6ROR LLL 'HIHQVLYRV%LROyJLFRV LY ,QRFXODQWHV
Y &RQGLFLRQDGRUHVGH6RORH2UJDQRPLQHUDLVH YL 3URGXWRV,QGXVWULDLVH2XWURV
2 SURFHVVR SURGXWLYR GD &RPSDQKLD p UHDOL]DGR SRU PHLR GH  SODQWDV LQGXVWULDLV VHQGR TXDWUR
ORFDOL]DGDV QD UHJLmR GH 5LEHLUmR 3UHWR LQWHULRU SDXOLVWD XPD QD UHJLmR GH &DPSLQDV XPD HP
6HUUDQDHGXDVQRHVWDGRGH0LQDV*HUDLVQDVFLGDGHVGH8EHUDEDH3DWRVGH0LQDVIDFLOLWDQGRD
GLVWULEXLomRGRVVHXVSURGXWRVHPWRGDVRVHVWDGRVGDIHGHUDomRHSDUDRPHUFDGRLQWHUQDFLRQDO
$OpP GLVVR D &RPSDQKLD SRVVXL HVFULWyULRV FRPHUFLDLV H FHQWURV GH GLVWULEXLomR ORFDOL]DGDV HP
6RUULVR0DWR*URVVRH/XtV(GXDUGR0DJDOKmHV%DKLD6HJXHDEDL[RDILJXUDFRPRGHWDOKDPHQWR
GDVORFDOLGDGHVDVTXDLVVmRGHWLGDVRXORFDGDVSHOD&RPSDQKLD

^ĆŽWĂƵůŽʹ^ĆŽ:ŽĂƋƵŝŵĚĂĂƌƌĂ;ƚƌġƐ
ƵŶŝĚĂĚĞƐͿ


•

6RUULVR ± 07 SURSULHGDGH GH WHUFHLURV ORFDGD SHOD &RPSDQKLD  (VFULWyULR FRPHUFLDO H
FHQWURGHGLVWULEXLomR

•

/XtV (GXDUGR 0DJDOKmHV ± %$ SURSULHGDGH GH WHUFHLURV ORFDGD SHOD &RPSDQKLD 
(VFULWyULRFRPHUFLDOHFHQWURGHGLVWULEXLomR

•

8EHUDED ± 0* SURSULHGDGH GH WHUFHLURV ORFDGD SHOD &RPSDQKLD  3ODQWD SURGXWLYD GH
ELROyJLFRV

•

3DWRVGH0LQDV±0* SURSULHGDGHGHWHUFHLURVORFDGDSHOD&RPSDQKLD 3ODQWDSURGXWLYD
GHIHUWLOL]DQWHVRUJDQRPLQHUDLV
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•

,WXYHUDYD ± 63 SURSULHGDGH GH WHUFHLURV ORFDGD SHOD &RPSDQKLD  3ODQWD SURGXWLYD GH
IHUWLOL]DQWHVGHVROR PLFURGHVROR 

•

6mR-RDTXLPGD%DUUD±63 DVGXDVSODQWDVDQWLJDVVmRSURSULHGDGHGHWHUFHLURVORFDGD
SHOD&RPSDQKLDHDSODQWDQRYDpSURSULHGDGHGD&RPSDQKLD 7UrVSODQWDVSURGXWLYDVGH
ELROyJLFRV IROLDUHV ELRIHUWLOL]DQWHV DGMXYDQWHV VDLV EHP FRPR FHQWUR GH GLVWULEXLomR HVWH
~OWLPRDLQGDHPFRQVWUXomR eQHVVDORFDOLGDGHWDPEpPDVHGHGD&RPSDQKLD

•

6HUUDQD ± 63 SURSULHGDGH GH WHUFHLURV ORFDGD SHOD &RPSDQKLD  3ODQWD SURGXWLYD GH
FRQGLFLRQDGRUHVGHVRORHRUJDQRPLQHUDLVH

•

$UWXU1RJXHLUD±63 SURSULHGDGHGD&RPSDQKLD 3ODQWDSURGXWLYDGHIROLDUHVHGHIHQVLYRV

$&RPSDQKLDSRVVXLDWXDOPHQWHXPDFDSDFLGDGHLQVWDODGDGHDSUR[LPDGDPHQWHPLOK}HVGH
TXLORVRXOLWURVRXGRVHVFRPSURGXWRVGLVWULEXtGRVHPGLIHUHQWHVOLQKDVFRPHUFLDOL]DGDV
(PQRVVDFDGHLDGHYDORUHVWDPRVSUHVHQWHVHPJHUDO TXDWUR HWDSDVTXHSRGHPVHUUHVXPLGDV
HP L  3HVTXLVD H 'HVHQYROYLPHQWR LL  3URGXomR GH )HUWLOL]DQWHV H 'HIHQVLYRV %LROyJLFRV LLL 
'LVWULEXLomRH9HQGDVH LY 6XSRUWH7pFQLFRFRQIRUPHDEDL[R


3HVTXLVDH'HVHQYROYLPHQWR
$OpPGHRXWURVIDWRUHVD&RPSDQKLDVHGLIHUHQFLDSHORVHXSRWHQFLDOGHSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWR
3 ' HFRQWDFRPXPDHTXLSHWpFQLFDDOWDPHQWHTXDOLILFDGDFRPSURILVVLRQDLV±HQWUHGRXWRUHV
PHVWUHV SyVJUDGXDGRV JUDGXDGRV H WpFQLFRV ± UHVSRQViYHLV SHOR ODQoDPHQWR GH  QRYRV
SURGXWRV GHVGH  H TXH VRPDP PDLV GH  DQRV GH H[SHULrQFLD SURILVVLRQDO GHGLFDGRV j
SHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWRGHSURGXWRVGHVHQYROYLPHQWRGHPHUFDGRHDVVXQWRVUHJXODWyULRV
(P UHODomR j SHVTXLVD H GHVHQYROYLPHQWR GH QRYRV SURGXWRV QRVVRV SURILVVLRQDLV VmR
FULWHULRVDPHQWHDORFDGRVHPTXDWURVHWRUHVGLVWLQWRVDVDEHU
•

%LRSURVSHFomR iUHD GHGLFDGD j EXVFD VLVWHPiWLFD SRU RUJDQLVPRV HQ]LPDV FRPSRVWRV
SURFHVVRV H SDUWHV SURYHQLHQWHV GH VHUHV YLYRV TXH WHQKDP SRWHQFLDO HFRQ{PLFR H
HYHQWXDOPHQWHOHYDPDRGHVHQYROYLPHQWRGHXPSURGXWRFRPHUFLDOPHQWHYLiYHO

•

%LRSURFHVVRViUHDUHVSRQViYHOSHORGHVHQYROYLPHQWRGHGHIHQVLYRVELROyJLFRVHLQRFXODQWHV
HELRIHUWLOL]DQWHVDSDUWLUGRVRUJDQLVPRVLGHQWLILFDGRVQDHWDSDGHELRSURVSHFomRDVVLPFRPR
SHORGHVHQYROYLPHQWRGHSURFHVVRVHKRPRORJDomRGHPDWHULDLVSHUDQWHRVyUJmRVHHQWLGDGHV
FRPSHWHQWHV

•

)HUWLOL]DQWHViUHDGHGLFDGDDRGHVHQYROYLPHQWRGHDGMXYDQWHV±WHFQRORJLDVTXHDXPHQWDPD
HILFiFLD H HILFLrQFLD GH DSOLFDomR ± IHUWLOL]DQWHV IROLDUHV IHUWLOL]DQWHV RUJDQRPLQHUDLV H
ELRIHUWLOL]DQWHVH

•

$JURQ{PLFR iUHD UHVSRQViYHO SHOD YDOLGDomR GD HILFiFLD H HILFLrQFLD GDV QRYDV WHFQRORJLDV
GHVHQYROYLGDVSRUPHLRGHVpULHVGHWHVWHVUHDOL]DGRVHPODERUDWyULRVHHPFDPSR
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&RPRUHIHUrQFLDQRVVRSURFHVVRGHGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVHWHFQRORJLDVQRUPDOPHQWH
pUHDOL]DGRHPHWDSDV L LGHQWLILFDomRHVWXGRHFXOWXUDGHPLFURELDQR EDFWpULDVHIXQJRV FRP
SRWHQFLDODJUtFROD LL GHVHQYROYLPHQWRGHQRYDVIyUPXODVSURSULHWiULDVHSURFHVVRVLQGXVWULDLVH LLL 
IRUPXODomRGHQRYRVSURGXWRVGHQXWULomRHSURWHomRYHJHWDO
1RVVDHVWUDWpJLDGH³*R7R0DUNHW´pGLIHUHQFLDGDSHODLQWHJUDomRGDHVWUXWXUDGH3 'FRPRXWUDV
iUHDVFRPRGHVHQYROYLPHQWRGHPHUFDGRHUHJXODWyULRRTXHSURSRUFLRQDDJLOLGDGHHDOWRSDGUmR
GH TXDOLGDGH SDUD DV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD 2 WHPSR PpGLR GH ODQoDPHQWR GH XP SURGXWR
GHVHQYROYLGRSHOD&RPSDQKLDDRPHUFDGRpGHPHQRVGH FLQFR DQRVHRSURFHVVRWRGRFRQWD
FRP FLQFR GLIHUHQWHVHWDSDV L LVRODPHQWRHLGHQWLILFDomRGHPLFURUJDQLVPRVFRPSURSULHGDGHV
EHQpILFDV FRP D VXEVHTXHQWH SURPRomR GH FUHVFLPHQWR H FRQWUROH GH SUDJDV H GRHQoDV LL 
SHVTXLVDV HP ODERUDWyULR H FDVD GH YHJHWDomR SDUD YHULILFDomR GD HILFiFLD FRP R VXEVHTXHQWH
GHVHQYROYLPHQWRGHPpWRGRVGHSURGXomRHPSHTXHQDHVFDOD LLL GHVHQYROYLPHQWRGHIRUPXODo}HV
SDUD DXPHQWR GH shelflife H HILFLrQFLD EHP FRPR UHDOL]DomR GH SHVTXLVDV HP FDPSR LY 
GHVHQYROYLPHQWRGHPpWRGRVGHSURGXomRHIRUPXODomRHPODUJDHVFDODFRPIRFRQDUHGXomRGH
FXVWRV DXPHQWR GH HILFiFLD H shelflife H Y  FRPHUFLDOL]DomR GHVHQYROYLPHQWR GH PHUFDGR H
LQWHJUDOL]DomRGRVGHIHQVLYRVQR0DQHMR,QWHJUDGRGH3UDJDV 0,3 TXHpXPFRQMXQWRGHPHGLGDV
TXHYLVDPDQWHUDVSUDJDVEDL[RGRQtYHOGHGDQRHFROyJLFR
'HVWDTXHVHTXHD&RPSDQKLDSURPRYHVXDVDWLYLGDGHVGHSHVTXLVDGHVHQYROYLPHQWRHLQRYDomR
FRQFRPLWDQWHPHQWHjREWHQomRGHDXWRUL]Do}HVUHJXODWyULDVHUHJLVWURVGRVSURGXWRVGHVHQYROYLGRV
SDUDSRVWHULRUSURGXomRHFRPHUFLDOL]DomRGHVWHVSURGXWRV7HPRVH[SHUWLVHHPQRUPDVUHJXODWyULDV
HUHJLVWURVGHQRYRVSURGXWRVHPSURFHVVRVGHSURGXomRHGHVHQYROYLPHQWRLQWHUQRGHSURFHVVRV
H QR HVWDEHOHFLPHQWR GH SDUFHULDV HVWUDWpJLFDV FRP UHQRPDGRV FHQWURV GH 3 ' FRQWDPRV FRP
PDLVGHLQVWLWXLo}HVGHSHVTXLVDHPDLVGHSHVTXLVDGRUHV EHPFRPRSRVVXtPRVYDVWD
H[SHULrQFLDQRVHWRUHXPJUDQGHEDQFRGHFHSDV
$EDL[R VHJXHP RV IOX[RV GH UHJLVWUR GH SURGXWRV IHUWLOL]DQWHV PLQHUDLV H RUJDQRPLQHUDLV
ELRIHUWLOL]DQWHV LQRFXODQWHV DXWRUL]DGRV QmR SUHFLVDP GH HQVDLR DJURQ{PLFR SDUD UHJLVWUR  H
LQRFXODQWHVUHFRPHQGDGRV SUHFLVDPGHFRPSURYDomRGHHILFLrQFLDDJURQ{PLFDSDUDUHJLVWUR 
Fluxo de Fertilizantes Minerais e Organominerais
L

,GHQWLILFDomRGDQHFHVVLGDGHGHUHJLVWUR

LL 

9HULILFDomRGHDWHQGLPHQWRjOHJLVODomR

LLL 

3UHHQFKLPHQWRGDVLQIRUPDo}HVQRSURJUDPDGR0LQLVWpULRGD$JULFXOWXUD3HFXiULDH
$EDVWHFLPHQWR ³0$3$´ 

LY 

(PLVVmRDXWRPiWLFDGHUHJLVWUR

Fluxo de Registro de Biofertilizantes
L

,GHQWLILFDomRGDQHFHVVLGDGHGHUHJLVWUR

LL 

9HULILFDomRGHDWHQGLPHQWRjOHJLVODomR

LLL 

$QiOLVHGRVELRHQVDLRVSDUDFRPSURYDUDELRDWLYLGDGH

LY 

(QYLRGRSURFHVVRDR0$3$

Y

(PLVVmRGHUHJLVWUR
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Fluxo de Inoculantes Autorizados
L

,GHQWLILFDomRGDQHFHVVLGDGHGHUHJLVWUR

LL 

9HULILFDomRGHDWHQGLPHQWRjOHJLVODomR

LLL 

3UHHQFKLPHQWRGDVLQIRUPDo}HVQRSURJUDPDGR0$3$

LY 

(PLVVmRGHUHJLVWUR

Fluxo de Inoculantes Recomendados
L

,GHQWLILFDomRGDQHFHVVLGDGHGHUHJLVWUR

LL 

9HULILFDomRGHDWHQGLPHQWRjOHJLVODomR

LLL 

$QiOLVHGRVHQVDLRVSDUDFRPSURYDUHILFLrQFLDDJURQ{PLFD

LY 

(QYLRGRSURFHVVRDR0$3$

Y

(PLVVmRGHUHJLVWUR SUD]RGHDQRVSDUDUHDOL]DUSXEOLFDomRHPUHYLVWDFLHQWtILFD 

8PDGDVHWDSDVGHJUDQGHLPSRUWkQFLDSDUDDGHWHUPLQDomRGHQRVVDHVWUDWpJLDGH3 'pGHFLVmR
GH QRVVR %RDUG &LHQWtILFR FRPSRVWR SRU XPD HTXLSH PXOWLGLVFLSOLQDU TXH HQYROYH DV iUHDV GH
,QGXVWULDO 3URGXomRH&RQWUROHGH4XDOLGDGH $JURQ{PLFD&RPHUFLDO3 'HDOJXPDVRXWUDViUHDV
QHFHVViULDVHPFDVRGHH[FHomRFRPRSRUH[HPSOR3&33DUWLFLSDPGDUHXQLmRRVJHVWRUHVHRV
GLUHWRUHVGDVUHIHULGDViUHDVHR&RPLWrFRQWDDLQGDFRPRDSRLRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLD1HVVH&RPLWrVmRGLVFXWLGRVRVQRYRVSURGXWRVDHVWUDWpJLDGH3 'SDUDRIXWXURR
SODQHMDPHQWRHDVSULRULGDGHVGHGHVHQYROYLPHQWRRVHYHQWXDLVSUREOHPDVGHSURGXWRV LQWHUQRVH
H[WHUQRV HRVBenchmarking testsUHDOL]DGRVFRPILQVGHPDSHDPHQWRGDVTXDOLGDGHVHGHVDILRV
TXHRPHUFDGRDSUHVHQWD
Identificação de problemas ao longo do processo de inovação e adoção de ações corretivas
&RPRDPDLRUSDUWHGHQRVVRVSURMHWRVVmRUHODFLRQDGRVjFULDomRHDRGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRV
SURGXWRV UHODFLRQDGRV D IHUWLOL]DQWHV HVSHFLDLV H GHIHQVLYRV ELROyJLFRV RV SUREOHPDV DSDUHFHP
JHUDOPHQWH GXUDQWH D IDVH GH IRUPXODomR RX QD IDVH GH WHVWH GH HQYHOKHFLPHQWR 4XDQGR R
SUREOHPDDSDUHFHQDIDVHGHIRUPXODomRVmRDGRWDGRVGLYHUVRVSURFHGLPHQWRVFRPRDDOWHUDomR
RXLQFRUSRUDomRGHDGLWLYRVGHSHUIRUPDQFHRXDDOWHUDomRGDRUGHPGHDGLomRGDVPDWpULDVSULPDV
RXDLQGDDUHGXomRGRVWHRUHVVROLFLWDGRV*HUDOPHQWHQHVVDIDVHVmRUHDOL]DGDVIRUPXODo}HV
GLIHUHQWHVGRPHVPRSURGXWRHFRORFDGDVHPWHVWHGHHQYHOKHFLPHQWR4XDQGRRSUREOHPDRFRUUH
QHVVD IDVH YHULILFDPRV VH DOJXPD GDV IRUPXODo}HV UHDOL]DGDV VH PDQWHYH HVWiYHO &DVR QmR
LQLFLDPRVRGHVHQYROYLPHQWRGDIRUPXODomRQRYDPHQWH
Incorporação às rotinas da Companhia do aprendizado decorrente de experiências de inovação
$&RPSDQKLDVHXWLOL]DGDVLQIRUPDo}HVHH[SHULrQFLDVFROHWDGDVQRVPDLVGLYHUVRVWLSRVGHSURMHWR
SDUDLQFRUSRUDomRHPQRYRVSURMHWRV$LQFRUSRUDomRGRDSUHQGL]DGRGHFRUUHQWHGDVH[SHULrQFLDV
GHLQRYDomRSRGHDFRQWHFHUGHGLYHUVDVIRUPDVDWHQWDQGRVHSDUDDDGDSWDomRGRVSURFHGLPHQWRV
FRP PHOKRULD FRQWtQXD GR IOX[RJUDPD H UHGXomR GDV SRVVLELOLGDGHV GH HUURV 6mR UHDOL]DGDV
GLVFXVV}HVFRPPHPEURVPXOWLGLVFLSOLQDUHVGR%RDUG&LHQWtILFRHGRSUySULRGHSDUWDPHQWRGH3 '
SDUDGHVHQKDU H SURJUDPDU RV SDVVRV GH XP QRYR SURMHWRFRP YLVWDV DUHGX]LUDVYDULiYHLV HR
WHPSRGHGHVHQYROYLPHQWRQHFHVViULR
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Nossas instalações de P&D
3DUDVXSRUWDUHVVDLQWHOLJrQFLDHRknow-how GHWRGRRSURFHVVRSURGXWLYRD&RPSDQKLDSRVVXL
ODERUDWyULRVHHTXLSDPHQWRVGH~OWLPDJHUDomR
•

6HWRUGH3' ,%LRSURFHVVRVH%LRSURVSHFomR,QDXJXUDGRHPSDUDDWLYLGDGHVGH
SHVTXLVDGHVHQYROYLPHQWRHLQRYDomRGHELRSURFHVVRVHELRSURVSHFomR

•

6HWRUGH3 ',)HUWLOL]DQWHV$QWHVGHVXDLQDXJXUDomRHPDVDWLYLGDGHVGHSHVTXLVD
GHVHQYROYLPHQWR H LQRYDomR GH IHUWLOL]DQWHV GD &RPSDQKLD HUDP UHDOL]DGDV HP RXWURV
ODERUDWyULRVHHPSDUFHULDVFRP8QLYHUVLGDGHVHLQVWLWXWRVGHSHVTXLVDV

•

6HWRU GH 3' , $JURQ{PLFR $QWHV GH VXD LQDXJXUDomR HP  DV DWLYLGDGHV GH
SHVTXLVD GHVHQYROYLPHQWR H LQRYDomR GH DJURQ{PLFRV GD &RPSDQKLD HUDP UHDOL]DGDV
H[FOXVLYDPHQWHHPSDUFHULDVFRP8QLYHUVLGDGHVHLQVWLWXWRVGHSHVTXLVDV

$OpPGLVVRD&RPSDQKLDHVWiILQDOL]DQGRXPQRYRFHQWURGHSHVTXLVDFRPFDSDFLGDGHSDUDLQWHJUDU
WRGRVRXWURVVHWRUHVHPXP~QLFRFHQWURGHPð
&HQWUR GH 3HVTXLVD 'HVHQYROYLPHQWR H ,QRYDomR )RFDGR QD SHVTXLVD
GHVHQYROYLPHQWR H LQRYDomR GH ELRSURFHVVR ELRSURVSHFomR H DJURQ{PLFR R TXDO IRL
LQDXJXUDGRHPGH]HPEURGH


2VODERUDWyULRVGH3 'GD&RPSDQKLDHVSHFLDOPHQWHRVGHVWLQDGRVDRVSURGXWRVGHELROyJLFRV
SRGHUmRFRQWDUFRPVHWRUHVGHDQWHVVDODVDODGHHQYDVHIHUPHQWDomRVXEPHUVD )6 IRUPXODomR
UHSLFDJHP VDODOLPSD HSUHSDUR
D  $QWHVVDOD /RFDO GHVWLQDGR SDUD SDUDPHQWDomR SURFHVVR UHDOL]DGR SDUD FRORFDU
YHVWLPHQWDV WRXFD SUySpV MDOHFR H FDOoD GHVFDUWiYHLV  DGHTXDGDV SDUD SURFHGLPHQWRV
TXHH[LJHPJUDXHOHYDGRGHOLPSH]DGRFRODERUDGRU
D 6DODGH(QYDVH1HVWHORFDOID]VHRHQYDVHGHWRGRPDWHULDOSURYHQLHQWHGDIHUPHQWDomR
VXEPHUVDGHIRUPDDVVpSWLFDRXVHMDXWLOL]DVHXPDPiTXLQDGHHQYDVHDFRSODGDDXPD
FkPDUDGHIOX[RODPLQDU
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E 6DODGH)HUPHQWDomR6XEPHUVD )6 6DODGHVWLQDGDH[FOXVLYDPHQWHSDUDIHUPHQWDomR
VXEPHUVD XWLOL]DQGR SDUD RV WHVWHV IHUPHQWDGRUHV HP HVFDOD GH EDQFDGD H SLORWR 3DUD
PLQLPL]DUSUREOHPDVFRPFRQWDPLQDomRXWLOL]DVHXPDXQLGDGHGHYHQWLODomRFRPVLVWHPD
GHILOWUDomRSDUDTXHHVWHLQMHWHDUQRORFDOPDQWHQGRDSUHVVmRGDVDODVHPSUHSRVLWLYD
$OpPGLVVRKiQDVDODOkPSDGDV8OWUD9LROHWDFRPDomRJHUPLFLGD
F 6DODGH)RUPXODomR(VWHORFDOWHPFRPRREMHWLYRRWLPL]DUHFULDUQRYDVIRUPXODo}HVSDUD
DOLQKDGHGHIHQVLYRVELROyJLFRV
G 6DODGH5HSLFDJHP 6DOD/LPSD 2WHUPR³6DOD/LPSD´UHIHUHVHDRDOWRQtYHOGHDVVHSVLD
HPTXHRORFDOGHYHDSUHVHQWDU$VVLPFRPRQDVDODGH)HUPHQWDomR6XEPHUVDKiQRORFDO
XQLGDGHGHYHQWLODomRFRPVLVWHPDGHILOWUDomRHOkPSDGDV89TXHDX[LOLDPQDOLPSH]DGR
UHFLQWR1HVWHORFDOVmRUHDOL]DGRVWRGRVRVWLSRVGHSURFHGLPHQWRHVWpUHLVSRUH[HPSOR
DQiOLVH GH DPRVWUDV SUHSDUR GH DPRVWUD WHVWH GH FRPSDWLELOLGDGH UHSLFDJHP GH
PLFURUJDQLVPRVHQWUHRXWUDVDWLYLGDGHV
H 6DODGH3UHSDUR1HVWHORFDOpDUPD]HQDGRWRGRPDWHULDOXWLOL]DGRHPODERUDWyULR YLGUDULDV
UHDJHQWHVPHLRVGHFXOWLYR $OpPGLVVRFRPDX[tOLRGDDXWRFODYHHHVWXIDSUHSDUDVHWRGR
PDWHULDOHVWpULO YLGUDULDVPHLRVGHFXOWLYRSRQWHLUDVDOoDVVROXo}HV 
$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD SRVVXL XP WLPH UREXVWR H H[SHULHQWH TXH FRQWD FRP H[FHOHQWHV
SURILVVLRQDLV FRP JUDQGH H[SHULrQFLD HP 3 ', H WHP FRPR XP GH VHXV IRFRV DJUHJDU YDORU DR
SURFHVVR SURGXWLYR FRP HTXLSHV HVSHFLDOL]DGDV HP GHVHQYROYLPHQWR GH PHUFDGR H DVVXQWRV
UHJXODWyULRV2VIXQFLRQiULRVGD&RPSDQKLDVmRHPVXDPDLRULDSURILVVLRQDLV3K'PHVWUHVSyV
JUDGXDGRVJUDGXDGRVHWpFQLFRVFRPIRUPDo}HVGLYHUVDVHP%LRWHFQRORJLD(QJHQKDULD4XtPLFD
%LRORJLD$JULFXOWXUDH%LRSURFHVVRV
3URGXomRGH)HUWLOL]DQWHV'HIHQVLYRV%LROyJLFRVH2XWURV3URGXWRV
$&RPSDQKLDpIRUQHFHGRUDGHLQVXPRVSDUDSURGXomRDJUtFRODGDVFXOWXUDVGHVRMDPLOKRFLWUXV
DOJRGmRHFDIpTXHUHSUHVHQWDPDSUR[LPDGDPHQWHGDUHFHLWDEUXWDGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLR
VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  2V LQVXPRV DJUtFRODV TXH D &RPSDQKLD RIHUHFH
FRPSUHHQGHP DV VHJXLQWHV FDWHJRULDV GH SURGXWR DEDL[R GHVWDFDGDV L  IHUWLOL]DQWHV IROLDUHV LL 
PLFUR GH VROR LLL  GHIHQVLYRV ELROyJLFRV LY  LQRFXODQWHV H Y  FRQGLFLRQDGRUHV GH VROR H
RUJDQRPLQHUDLV
2SRUWIyOLRGHSURGXWRVGD&RPSDQKLDSRGHVHUGLYLGLGRQDVVHJXLQWHVFDWHJRULDVGHSURGXWR
)HUWLOL]DQWHV)ROLDUHV6mRSURGXWRVjEDVHGHVXEVWkQFLDVPLQHUDLVTXHIRUQHFHPQXWULHQWHVjV
SODQWDVSRUPHLRGHDSOLFDo}HVHPVXDVIROKDVRXVHPHQWHVDOpPGHDGMXYDQWHVXWLOL]DGRVSDUD
PD[LPL]DUDHILFLrQFLDGHDSOLFDomRGHRXWURVLQVXPRVDJUtFRODV
1RH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHDFDWHJRULDGHSURGXWRIHUWLOL]DQWHVIROLDUHV
UHSUHVHQWRXGDUHFHLWDEUXWDGD&RPSDQKLDVHQGRTXHDVSULQFLSDLVPDUFDVGHIHUWLOL]DQWHV
IROLDUHVGD&RPSDQKLDVmR)HUWLOLV1RGXOXV5DGL[$FWLYH%LRDPLQR1+7H,UULJDPD[
$OpPGDHWDSDGHSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWRDSURGXomRGHIHUWLOL]DQWHVHVSHFLDLVWDPEpPHQYROYH
DV HWDSDV GH H[WUDomRPLQHUDomR SURFHVVDPHQWR H IRUPXODomR SDUD SRVWHULRU GLVWULEXLomR GR
SURGXWR$HWDSDGHH[WUDomRHPLQHUDomRUHIHUHVHjIRQWHGDVPDWpULDVSULPDVTXHXWLOL]DPRVSDUD
DSURGXomRGHIHUWLOL]DQWHVHVSHFLDLV
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0LFURGH6ROR6mRSURGXWRVTXHSRVVXHPDOWDVROXELOLGDGHHPiJXDHVmRDSOLFDGRVGLUHWDPHQWH
DRVRORSDUDIRUQHFHUPLFURQXWULHQWHVjVSODQWDVSRGHQGRVHUGRWLSRJUDQXODGRVRXIDUHODGRV$
FDWHJRULDGHSURGXWRPLFURGHVRORpFRUUHVSRQGHQWHDGDUHFHLWDEUXWDGD&RPSDQKLDQR
H[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGH
'HIHQVLYRV %LROyJLFRV 6mR SURGXWRV GHVHQYROYLGRV D SDUWLU GH PLFURRUJDQLVPRV ± HP JHUDO
IXQJRV H EDFWpULDV ± XWLOL]DGRV QD DJULFXOWXUD SDUD R FRQWUROH GH SUDJDV H GRHQoDV QRFLYDV DR
GHVHQYROYLPHQWR GD SODQWD $V SULQFLSDLV PDUFDV GH GHIHQVLYRV ELROyJLFRV VmR %LRPD[ H
5L]RO\SWXV$FDWHJRULDGHSURGXWRGHIHQVLYRVELROyJLFRVpFRUUHVSRQGHQWHDGDUHFHLWDEUXWD
GD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGH
$OpPGDHWDSDGHSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWRDSURGXomRGHGHIHQVLYRVELROyJLFRVWDPEpPHQYROYH
DVHWDSDVGHELRSURFHVVRHIRUPXODomRSDUDSRVWHULRUGLVWULEXLomR
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,QRFXODQWHV 7UDWDPVH GH SURGXWRV GHVHQYROYLGRV D EDVH GH PLFURUJDQLVPRV FRP DomR QR
SURFHVVR GH QXWULomR GH SODQWD 2 SULQFLSDO SURGXWR GR PHUFDGR  p XPD EDFWpULD VHOHFLRQDGD GR
JrQHUR%UDG\KUL]RELXPTXHTXDQGRDVVRFLDGRVjVUDt]HVGDVSODQWDVFRQVHJXHPFRQYHUWHUR1
PROpFXODGHQLWURJrQLR GDDWPRVIHUDHPFRPSRVWRVQLWURJHQDGRVUHGX]LQGRDVVLPDQHFHVVLGDGH
GHIHUWLOL]DQWHVQLWURJHQDGRVLQGXVWULDLV1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
DFDWHJRULDGHSURGXWRVLQRFXODQWHVFRUUHVSRQGHXDGDUHFHLWDEUXWDGD&RPSDQKLD
&RQGLFLRQDGRUHV GH 6ROR H 2UJDQRPLQHUDLV 6mR SURGXWRV XWLOL]DGRV SDUD PHOKRUDU DV
SURSULHGDGHVItVLFDVItVLFRTXtPLFDVHELROyJLFDVGRVRORFRPRREMHWLYRGHDXPHQWDUDHILFLrQFLD
GD DEVRUomR GH QXWULHQWHV SHODV SODQWDV $OpP GLVVR WDLV SURGXWRV WDPEpP SURSRUFLRQDP PDLRU
UHVLVWrQFLD D YDULDo}HV FOLPiWLFDV EUXVFDV $ SULQFLSDO PDUFD UHODFLRQDGD D HVVHV SURGXWRV p D
)HUWLXP VHQGR TXH QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  D FDWHJRULD GH
SURGXWRV FRQGLFLRQDGRUHV GH VROR H RUJDQRPLQHUDLV FRUUHVSRQGHX D  GD UHFHLWD EUXWD GD
&RPSDQKLD
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3URGXWRV ,QGXVWULDLV H 2XWURV 6mR SURGXWRV TXH VH VXEGLYLGHP HP VDLV SDUD QXWULomR DQLPDO
SURGXWRV GLVWULEXtGRV GH WHUFHLURV H VXESURGXWRV GHVHQYROYLGRV HP RXWURV SURFHVVRV LQGXVWULDLV
QRVVRVRVTXDLVVmRYHQGLGRVSDUDRXWUDVLQG~VWULDV2VSULQFLSDLVSURGXWRVGHVVDFDWHJRULDVmRR
6XOIDWRGH]LQFRHiFLGREyULFR$FDWHJRULDGHSURGXWRVLQGXVWULDLVHRXWURVFRUUHVSRQGHPDGD
UHFHLWDEUXWDGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGH
b)

características do processo de distribuição

3DUDDGLVWULEXLomRGRVVHXVSURGXWRVD&RPSDQKLDXWLOL]DGLIHUHQWHVFDQDLVGHIRUPDDGDUPDLRU
DFHVVR DR PHUFDGR EUDVLOHLUR HP HVFDOD QDFLRQDO EHP FRPR SXOYHUL]DU R ULVFR LQHUHQWH j
GLVWULEXLomRGHQWUHRVTXDLVGHVWDFDPVH L DYHQGDGLUHWDSDUDPpGLRVHJUDQGHVSURGXWRUHVFRP
GLVWULEXLGRUHV UHYHQGDV H FRRSHUDWLYDV  H LL  D YHQGD LQGXVWULDO GHQWUR GR SUySULR VHJPHQWR GH
IHUWLOL]DQWHV
$ILJXUDDEDL[RDSUHVHQWDDYHQGDSRUFDQDOQRH[HUFtFLRVRFLDOGH

ϴй

Ϯй
ϭй

KE^hD/KZ
&/E>ͬWZK͘ZhZ>
ϯϵй

ϭϳй

^d>/DEdK^
KDZ//^
/Eh^dZ/^
&Zd/>/Ed^
KKWZd/s^
>/Ed^yWKZdK

ϯϯй

KhdZ^/Eh^dZ/^


6mR  FHQWURV GH GLVWULEXLomR GRV SURGXWRV FRPHUFLDOL]DGRV SHOD &RPSDQKLD FRQFHQWUDGRV HP
6RUULVR07/XtV(GXDUGR0DJDOKmHV%$VHQGRTXHRFHQWURGHGLVWULEXLomRORFDOL]DGRVHQGRTXH
R FHQWUR ,MXt56 HVWi HP FRQVWUXomR $ FDSLODULGDGH GRV FHQWURV GH GLVWULEXLomR ORFDOL]DGRV HP
UHJL}HVRQGHD&RPSDQKLDWDPEpPSRVVXLVHXVHVFULWyULRVFRPHUFLDLVEHPFRPRDSUR[LPLGDGH
GRVFOLHQWHVID]FRPTXHSRVVDPRVDWHQGHUDVGHPDQGDVGHIRUPDiJLOHHILFLHQWH
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$&RPSDQKLDSRVVXLSURILVVLRQDLVHVSHFLDOL]DGRVGHGLFDGRVjYHQGDHDRVXSRUWHWpFQLFRGH
QRVVRV FOLHQWHV HVSDOKDGRV SHODV  UHJL}HV GR SDtV RV TXDLV UHFHEHP WUHLQDPHQWR FRQWtQXR H
LQWHQVLYRSDUDGHVHQYROYLPHQWRHFDSDFLWDomRWpFQLFD5HIHULGRVWUHLQDPHQWRVVmRDSOLFDGRVGHVGH
R LQtFLR GR FRODERUDGRU QD &RPSDQKLD H REVHUYDPRV RV LPSDFWRV GHVVD LQLFLDWLYD HP GLYHUVRV
LQGLFDGRUHVSULQFLSDOPHQWHUHODFLRQDGRVDYHQGDVHURWDWLYLGDGHGHIXQFLRQiULRV3HORIDWRGHFDGD
UHJLmRGR%UDVLORIHUHFHUGLIHUHQWHVFRQGLo}HVFOLPiWLFDVHGHVRORXPDWHQGLPHQWRSHUVRQDOL]DGR
SRU SDUWH GR WLPH GH YHQGDV p QHFHVViULR HQWHQGHU D RFDVLmR R WLSR GH ODYRXUD GR FOLHQWH H RV
GHVDILRVTXHHOHHQIUHQWD
3HUILOGDV9HQGDV
'HQWURGRVHJPHQWRGHIHUWLOL]DQWHVHVSHFLDLVD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVVmRXPGRVSRXFRV
players FRP SUHVHQoD HP WRGR WHUULWyULR QDFLRQDO FRP SUHGRPLQkQFLD H JUDQGH SHQHWUDomR QR
(VWDGRGH6mR3DXOR$RORQJRGRV~OWLPRVDQRVD&RPSDQKLDYHPLPSOHPHQWDQGRHVWUDWpJLDVSDUD
DXPHQWDUVXDSDUWLFLSDomRHPUHJL}HVGHJUDQGHSRWHQFLDODJUtFRODPDVTXHKLVWRULFDPHQWHQmR
WLQKDSUHVHQoDFRPRDUHJLmR&HQWUR2HVWH$GLYHUVLILFDomRUHJLRQDODVVLPFRPRDGLYHUVLILFDomR
SRUFXOWXUDpXPDGDVEDVHVGDHVWUDWpJLDGRJUXSRSDUDPLWLJDomRGHULVFR
$&RPSDQKLDRSHUDDWUDYpVGHXPPRGHORPXOWLFDQDOGDVHJXLQWHIRUPDYHQGDVGLUHWDV GD
5HFHLWD %UXWD GH   RQGH WHPRV  HVSHFLDOLVWDV GH YHQGD HP WRGR %UDVLO GLVWULEXLGRUHV
WHUFHLURV GD5HFHLWD%UXWDGH TXHIRUDPDWHQGLGDVUHYHQGDVDJUtFRODVHP
&RRSHUDWLYDV GD5HFHLWD%UXWDGH TXHIRUDPDWHQGLGDVFRRSHUDWLYDVHP
$ILJXUDDEDL[RPRVWUDDUHFHLWDOtTXLGDDXIHULGDSHOD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOGHRULXQGD
GDVGLIHUHQWHVORFDOLGDGHV
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$ILJXUDDEDL[RGHPRQVWUDDHYROXomRGDUHFHLWDOtTXLGDSRUVHJPHQWR HP5PLOK}HV DXIHULGDSHOD
&RPSDQKLDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVGHH


$LQGDGDQGRVHTXrQFLDjHVWUDWpJLDGHIRFDUQRFRQVXPLGRUILQDOD&RPSDQKLDWDPEpPWHPDWXDGR
QDFRQVWUXomRGHFHQWURVGHGLVWULEXLomRSUySULRV$SULPHLUDXQLGDGHDGH/XtV(GXDUGR0DJDOKmHV
%$IRLLQDXJXUDGDHPVHUYLQGRFRPRLPSRUWDQWHSRQWRGHYHQGDVHGHVXSRUWHDRVWpFQLFRV
QDUHJLmR$VHJXQGDIRLFRQVWUXtGDHP/XLV(GXDUGR0DJDOKmHV%$HWHUFHLUDHP6RUULVR07IRL
LQDXJXUDGDHPDJRVWRGHDTXDOVHUiHVWUDWpJLFDSDUDDPSOLDUDSHQHWUDomRGDVRSHUDo}HVGD
&RPSDQKLD QR &HQWUR2HVWH (VVHV FHQWURV SHUPLWHP TXH D &RPSDQKLD DWHQGD FRP UDSLGH] RV
SURGXWRUHVUXUDLVTXDQGRHVWHVSUHFLVDPGHLQVXPRVHSURGXWRVFRPXUJrQFLDJDUDQWLQGRDYHQGD
HDXPHQWDQGRDILGHOLGDGHGRFOLHQWH


&HQWURGHGLVWULEXLomRSUySULRHP6RUULVR07

Supply Chain
$&RPSDQKLDSRVVXLXPUREXVWRWLPHGHsupply chain$&RPSDQKLDGLYLGHVXDVRSHUDo}HVHPGRLV
JUXSRV GH VXSULPHQWRV L  PDWpULDVSULPDV H LL  HPEDODJHQV 'HQWUR GHVVD VHJPHQWDomR IRUDP
HODERUDGDVHEHPHVWDEHOHFLGDVSROtWLFDVHVSHFtILFDVSDUDFRQWUDWDomRHFRPSUDVGHIRUQHFHGRUHV
QDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLV
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2SODQHMDPHQWRpUHDOL]DGRHPFRQMXQWRFRPRVWLPHVGH3ODQHMDPHQWRH&RQWUROHGD3URGXomRH
RVWLPHVFRPHUFLDLV7RGDDHVWUXWXUDGR6 23pDQDOLVDGDHEDOL]DGDSUpFRPSUDGHLQVXPRVXPD
YH]TXHDDQiOLVHGHGHPDQGDpIHLWDEDVHDGDQRKLVWyULFRGHYHQGDHQRVQ~PHURVGHSUHYLVmR
HODERUDGRVSHORVWLPHVGHSODQHMDPHQWRFRPHUFLDO
•

,PSRUWDo}HV1DVFRPSUDVGHIRUQHFHGRUHVLQWHUQDFLRQDLVDVPDWpULDVSULPDVVmRHPVXD
PDLRULDcommoditiesSRUWDQWRRVSUHoRVGHVVHVLQVXPRVVmREDOL]DGRVYLDPHUFDGR3DUD
HIHWLYDomR GDV FRPSUDV VmR QHFHVViULDV KRPRORJDo}HV FRPSURYDQGR D LQWHJULGDGH GD
&RPSDQKLDHPWHUPRVGHSDGU}HVGHTXDOLGDGHFDUiWHUDPELHQWDOHFDSDFLGDGHGHHQWUHJD
8PIDWRUHVWUDWpJLFRSDUDDFRPSDQKLDpRSUD]RGHSDJDPHQWRGHIRUQHFHGRUHVTXHJLUD
HPWRUQRGHGLDVGHPRQVWUDQGRVXDUHOHYkQFLDHFRQILDQoDGRPHUFDGR3DUDDX[LOLDU
QDHVWUXWXUDGDRSHUDomRD&RPSDQKLDWDPEpPFRQWDFRPGRLVSRUWRVVHFRXPORFDOL]DGR
HP*XDUi63HRXWURHP8EHUDED0*VHQGRTXHRleadtimeGHVVHVSURGXWRVJLUDHPWRUQR
GHGLDV8PDJHQWHLPSRUWDQWHQHVVHIOX[RVmRRVGHVSDFKDQWHVTXHGmRVXSRUWHHP
TXHVW}HVDOIDQGHJiULDVHILVFDLV$&RPSDQKLDWUDEDOKDFRPSDUFHULDVEHPHVWDEHOHFLGDV
WDQWRFRPRVGHVSDFKDQWHVTXDQWRFRPRVIRUQHFHGRUHVSRVVLELOLWDQGRPHOKRUHVFRQGLo}HV
GHQHJRFLDomRHIOH[LELOLGDGHHPDFRUGRV

•

1DFLRQDLV1DVFRPSUDVGHIRUQHFHGRUHVQDFLRQDLVD&RPSDQKLDSRVVXLSROtWLFDVHPGRLV
WLSRVGHFRPSUDVDVFRPSUDVGHSURGXWRVDWUDYpVGHFRQWUDWRVHDVFRPSUDVspot. 

3DUD DTXHOHV SURGXWRV TXH VmR FRPSUDGRV YLD HVWDEHOHFLPHQWR GH FRQWUDWR IRUQHFHGRUHV
QDFLRQDLV  R FiOFXOR GH FRQVXPR p IHLWR YLD 053 *HUDOPHQWH VmR FHOHEUDGRV FRQWUDWRV FRP
GXUDomRGHDQRLQLFLDQGRHPPDUoRGHXPDQRHILQDOL]DQGRHPPDUoRGRDQRVHJXLQWH(VVHV
FRQWUDWRVVmRIHLWRVSDUDSURGXWRVFRPPDLRUGHPDQGDHTXHVmRPDLVUHSUHVHQWDWLYRVGHQWURGR
SRUWIyOLRGD&RPSDQKLDDOpPGHLWHQVEiVLFRVFRPR052 0DQXWHQomR5HSDURVH2SHUDo}HV H
(3,V (TXLSDPHQWRVGH3URWHomR,QGLYLGXDO 
1DV FRPSUDV spot VmR DGTXLULGRV LWHQV QmR UHFRUUHQWHV RX SDUD TXHVW}HVVLWXDo}HV TXH QmR
QHFHVVLWDPRXTXHQmRpSRVVtYHOFHOHEUDUFRQWUDWRVPDLVORQJRV6mRIHLWDVFRWDo}HVGHPHUFDGR
HpUHDOL]DGRXPSURFHVVRGHFDGDVWURGHIRUQHFHGRUHV3HODSROtWLFDGHILQLGDSHOD&RPSDQKLDRV
FDGDVWURV VmR UHYLVDGRV D FDGD  PHVHV 0HVPR QHVVDV FRPSUDV TXH QmR VmR UHFRUUHQWHV p
UHDOL]DGRXPDFKHFDJHPGRVIRUQHFHGRUHVHPWHUPRVGHLQWHJULGDGHGD&RPSDQKLDHPTXHVW}HV
pWLFDVDPELHQWDLVHSDGU}HVGHTXDOLGDGH
(VWRTXHH*HVWmRGH(VWRTXH
$&RPSDQKLDFRQWDFRPXPFRQWUROHUtJLGRGHHVWRTXHSRUPHLRGDUHDOL]DomRUHJXODUGHLQYHQWiULRV
SDUDILQVGHFRQWUROHDOpPGHVLVWHPDVRSHUDFLRQDLVHIXQFLRQiULRVGHGLFDGRVSDUDHVWDVIXQo}HV
8PGLIHUHQFLDOGD&RPSDQKLDpDFDSDFLGDGHGHWUDEDOKDUFRPWD[DVEDL[DVGHSHUGDVGHSURGXWRV
QRHVWRTXHGHSURGXWRVVHPJLUR


1

6RIWZDUHTXHUHDOL]DFiOFXORVXWLOL]DGRVSDUDFRQWURODUDVTXDQWLGDGHVGHWRGRVRVFRPSRQHQWHVQHFHVViULRVSDUDID]HURVSURGXWRVGHXPD
PDQXIDWXUD (OH FDOFXOD RV HVWRTXHV H GHILQH PRPHQWRV HP TXH p QHFHVViULR FRPSUDU FDGD LWHP GH XP SURGXWR FRP EDVH QDV VXDV
QHFHVVLGDGHVHHVWUXWXUDGDIiEULFD
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c)


características dos mercados de atuação, em especial:
23DSHOGR%UDVLOQR$JURQHJyFLR0XQGLDO

2DJURQHJyFLRpHVHPSUHIRLXPDSDUWHIXQGDPHQWDOGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDUHSUHVHQWDQGR
GR 3,% QDFLRQDO HP  FRP YDORU QRPLQDO DFLPD GH 5 WULOKmRï 'HQWUH RV VHJPHQWRV TXH
SX[DUDP R FUHVFLPHQWR GR VHWRU GH  HP  TXDQGR FRPSDUDGR D  GHVWDFDPVH RV
VHJPHQWRVGHLQVXPRVDJUtFRODV  DJURLQG~VWULD  HDJURVVHUYLoRV  VHQGRTXH
KRXYHXPUHFXRXSDUDRVHJPHQWRSULPiULR  
(YROXomRGR3,%$JURSHFXiULR 5ELOK}HV HGR3,%1DFLRQDO

Fonte: CEPEA

2 %UDVLO DSUHVHQWD SURGXomR DJUtFROD UHOHYDQWH GDV SULQFLSDLV FRPPRGLWLHV DJUtFRODV 6HJXQGR
GDGRVGD&RQDERYDORUEUXWRGHSURGXomRGHYHDOFDQoDU5ELOK}HVHPFRPFUHVFLPHQWR
PpGLRDQXDOGHHQWUHH


2

)RQWH&(3($
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2FUHVFLPHQWRGDSURGXomRDJUtFRODQRV~OWLPRVDQRVSHUPLWLXDRSDtVFKHJDUQDOLGHUDQoDPXQGLDO
QDSURGXomRGHDOJXPDVGDVSULQFLSDLVFXOWXUDVDJUtFRODVFRPRFDQDGHDo~FDUFDIpHODUDQMD&RP
XPD SURGXomR VXSHULRU D  ELOK}HV GH WRQHODGDV HP ð D UHSUHVHQWDWLYLGDGH EUDVLOHLUD QD
SURGXomRJOREDOGHDOLPHQWRVpPXLWRVLJQLILFDWLYD
3DUWLFLSDomR%UDVLOHLUDQD3URGXomR*OREDOH3RVLomRGR%UDVLOQR5DQNLQJ0XQGLDO

Fonte: FAOSTAT em 2018

$OpPGLVVRYDOHGHVWDFDUTXHDSURGXomRDJUtFRODEUDVLOHLUDWDPEpPDSUHVHQWDIRUWHGLYHUVLILFDomR
JHRJUiILFD6mR3DXORpRSULQFLSDOHVWDGREUDVLOHLURQDDJULFXOWXUDFRPGHSDUWLFLSDomRQR
YDORUWRWDOGHSURGXomRVHJXLGRGH0DWR*URVVR3DUDQi5LR*UDQGHGR6XO0LQDV*HUDLVH*RLiV
GR9DORUGH3URGXomRHP

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal
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2&UHVFLPHQWRGR0HUFDGR$JURSHFXiULR%UDVLOHLUR

'H DFRUGR FRP DV SURMHo}HV GH FUHVFLPHQWR SRSXODFLRQDO IHLWDV SHOD 2UJDQL]DomR GDV 1Do}HV
8QLGDV 218 pHVSHUDGRXPDXPHQWRVLJQLILFDWLYRGDSRSXODomRJOREDOTXHGHYHUiDOFDQoDU
ELOK}HV GH SHVVRDV HP  H  ELOK}HV GH SHVVRDV HP  (VVH FUHVFLPHQWR HVWDUi
FRQFHQWUDGRHPSDtVHVGHPpGLDHEDL[DUHQGDTXHGHYHPDSUHVHQWDUDXPHQWRSRSXODFLRQDOGH
HUHVSHFWLYDPHQWHHQWUHH
3URMHo}HVGH&UHVFLPHQWR3RSXODFLRQDO PLOK}HVGHSHVVRDV

Fonte: ONU

1HVWH FRQWH[WR QR TXDO R FUHVFLPHQWR SRSXODFLRQDO LPSXOVLRQDUi WDQWR D GHPDQGD SRU DOLPHQWRV
TXDQWRRXVRGHQRYDVIRQWHVGHHQHUJLDVUHQRYiYHLVR%UDVLOVHDSUHVHQWDFRPRXPGRVSULQFLSDLV
SDtVHV SURGXWRUHV GH DOLPHQWR H PDWpULD SULPD SDUD ELRFRPEXVWtYHLV SRU SRVVXLU FRQGLo}HV
DPELHQWDLV~QLFDV UHJLPHGHFKXYDVWHPSHUDWXUDDGHTXDGDUHFXUVRVKtGULFRVHLQFLGrQFLDGHVRO 
WHFQRORJLDDJUtFRODDYDQoDGDHJUDQGHGLVSRQLELOLGDGHGHWHUUDVDJULFXOWiYHLV
$OpPGHMiVHUUHIHUrQFLDPXQGLDOHPFDSDFLGDGHSURGXWLYDGHGLYHUVDVFXOWXUDVR%UDVLOSRVVXLR
PDLRU HVWRTXH GH WHUUDV DJULFXOWiYHLV DLQGD QmR XWLOL]DGR GR PXQGR 6HJXQGR $JrQFLD (VSDFLDO
1RUWH$PHULFDQD 1$6$QDVLJODHPLQJOrV HGR6HUYLoR*HROyJLFRGRV(VWDGRV8QLGRV 86*6
WDPEpPQDVLJODHPLQJOrV FHUFDGHGDViUHDVDJULFXOWiYHLVQR%UDVLODLQGDQmRVmRXWLOL]DGDV
SDUD DJULFXOWXUD GDGRV GH   9DOH UHVVDOWDU TXH DOJXQV SDtVHV TXH WDPEpP SRVVXHP EDL[R
SHUFHQWXDO GDV iUHDV FXOWLYDGDV HP UHODomR j iUHD SRVVXHP UHVWULo}HV FOLPiWLFDV RX EDL[D
GLVSRQLELOLGDGHGHiJXDGLILFXOWDQGRRDXPHQWRVLJQLILFDWLYRGHiUHDVFXOWLYDGDVQHVVHVSDtVHV
3HUFHQWXDOGDViUHDVFXOWLYDGDVHPUHODomRjiUHDGRVGH]PDLRUHVSDtVHVHPH[WHQVmRWHUULWRULDO

Fonte: Áreas Cultivadas no Brasil e no Mundo (Evaristo Miranda, 2017)
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&RQIRUPH R HVWXGR ³&HQVR $JURSHFXiULR )ORUHVWDO H $TXtFROD ´ UHDOL]DGR SHOR ,QVWLWXWR
%UDVLOHLUR GH *HRJUDILD H (VWDWtVWLFD ,%*(  D VRPD GH WRGDV DV iUHDV GH HVWDEHOHFLPHQWRV
DJURSHFXiULRV QR %UDVLO p GH DSUR[LPDGDPHQWH  PLOK}HV GH KHFWDUHV TXH FRUUHVSRQGHP D
DSUR[LPDGDPHQWH  GR WHUULWyULR QDFLRQDO VHQGR TXH DV L  ODYRXUDV RFXSDP FHUFD GH 
PLOK}HVGHKHFWDUHV LL DVSDVWDJHQVUHSUHVHQWDPPLOK}HVGHKHFWDUHV LLL PDWDVHIORUHVWDV
VRPDPPLOK}HVGHKHFWDUHVH LY ³RXWURV´VRPDPPLOK}HVGHKHFWDUHV
8WLOL]DomRGDVWHUUDVGHHVWDEHOHFLPHQWRVDJURSHFXiULRVGR%UDVLO

Fonte: IBGE (2017)



1HVVHVHQWLGRREVHUYDPRVTXHKiJUDQGHSRWHQFLDOGHH[SDQVmRGHiUHDDJUtFRODSDUDODYRXUDVQR
%UDVLOVHPDQHFHVVLGDGHGHGHVPDWDPHQWRHDEHUWXUDGHQRYDViUHDVXPDYH]TXHDVODYRXUDV
SRGHPDYDQoDUVREUHDViUHDVGHSDVWDJHPHPHVSHFLDODViUHDVGHSDVWDJHPSODQWDGDVHPPiV
FRQGLo}HV H SDVWDJHQV QDWXUDLV $VVXPLQGR DSHQDV DV iUHDV GH SDVWDJHQV HP PiV
FRQGLo}HVQDWXUDLVDGLVSRQLELOLGDGHGHWHUUDVSDUDODYRXUDVSRGHDXPHQWDUHPPDLVGH
3RWHQFLDOGHH[SDQVmRGHiUHDSDUDODYRXUD

Fonte: IBGE (2017)
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$OpP GR SRWHQFLDO GH H[SDQVmR GDV iUHDV DJUtFRODV RXWUR IDWRU LPSRUWDQWH SDUD R DXPHQWR GD
SURGXomR DJUtFROD QRV SUy[LPRV DQRV p R DXPHQWR GD SURGXWLYLGDGH DWUDYpV GR PHOKRU XVR GH
LQVXPRV DJUtFRODV IHUWLOL]DQWHV SURWHWRUHV YHJHWDLV YDULHGDGHV GH SODQWDV *0 H WHFQRORJLDV GH
DSOLFDo}HVGHPRQLWRUDPHQWR SHORVSURGXWRUHVEUDVLOHLURV
'LYLVmRGH,QVXPRV$JUtFRODV

Fonte: Companhia



7DLVLQVXPRVVmRIXQGDPHQWDLVSDUDFRUULJLURVJUDQGHVSUREOHPDVGDVODYRXUDVEUDVLOHLUDV$SHVDU
GDVFRQGLo}HVIDYRUiYHLVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDDJULFXOWXUDH[LVWHPDOJXQVGHVDILRVHPUHODomR
jDJULFXOWXUDGHRXWURVSDtVHV2FOLPDWURSLFDO~PLGRHTXHQWHpXPIDWRUTXHWRUQDDSUROLIHUDomR
GHSUDJDVHGRHQoDVPDLVSURSHQVD$OpPGLVVRR%UDVLOWDPEpPDSUHVHQWDQDPDLRUSDUWHGHVHX
WHUULWyULRVRORFRPEDL[DTXDQWLGDGHGHPDFURQXWULHQWHVHPLFURQXWULHQWHV
&RPDMXGDGHWHFQRORJLDVDJUtFRODVR%UDVLOYHPVXSHUDQGRRVGHVDILRVHVHWRUQDQGRRFHOHLURGR
PXQGR1RV~OWLPRVDQRVDSURGXomRDJUtFRODGRSDtVFUHVFHXHPWRUQRGHHQTXDQWRD
iUHDRFXSDGDSHODDJULFXOWXUDDXPHQWRXDSHQDV GDGRVGR0$3$GH 'HVVDIRUPDp
QRWiYHOTXHRFUHVFLPHQWRGDDJULFXOWXUDEUDVLOHLUDVHGHXSULQFLSDOPHQWHSHORDXPHQWRVLJQLILFDWLYR
GH SURGXWLYLGDGH LPSXOVLRQDGD SHOR PHOKRU XVR GH LQVXPRV DJUtFRODV FRPR IHUWLOL]DQWHV H
GHIHQVLYRV
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20HUFDGRGH1XWULomR9HJHWDO

3DUDTXHDVSODQWDVSRVVDPH[SUHVVDUWRGRRVHXSRWHQFLDOJHQpWLFRpLPSRUWDQWHRIRUQHFLPHQWRGH
GRVHVDGHTXDGDVGRVQXWULHQWHVQRVRORHXPDVXSOHPHQWDomRQXWULFLRQDOYLDIROLDUUHVSHLWDQGRD
³/HLGR0tQLPR´RQGHRGHVHQYROYLPHQWRGHXPDSODQWDpOLPLWDGRSHORQXWULHQWHIDOWRVRRXGHILFLWiULR
PHVPRTXHWRGRVRVRXWURVHOHPHQWRVRXIDWRUHVHVWHMDPSUHVHQWHVHDEXQGDQWHV2XVRHILFLHQWH
GRVIHUWLOL]DQWHVpXPGRVIDWRUHVTXHLVRODGDPHQWHPDLVFRQWULEXLSDUDRDXPHQWRGDSURGXWLYLGDGH
DJUtFROD H HP XP FHQiULR GH DXPHQWR GD GHPDQGD PXQGLDO SRU DOLPHQWRV H HVFDVVH] GH WHUUDV
IpUWHLVRVIHUWLOL]DQWHVVmRFUXFLDLVSDUDSHUPLWLURVXSULPHQWRLQWHJUDOHHILFD]GHVWDGHPDQGD
/HLGR0tQLPR



Fonte: Companhia

$ LQG~VWULD GH QXWULomR YHJHWDO GHVWLQDVH EDVLFDPHQWH j SURGXomR H FRPHUFLDOL]DomR GH
FRPSOHPHQWRV DRV QXWULHQWHV PLQHUDLV HQFRQWUDGRV QR VROR TXH MXQWDPHQWH FRP D iJXD JiV
FDUE{QLFRHOX]VmRLQGLVSHQViYHLVDRFUHVFLPHQWRHGHVHQYROYLPHQWRGDVSODQWDV'HVVDIRUPDD
SURGXomRHVWiGLUHWDPHQWHOLJDGDjDWLYLGDGHDJUtFRODGLVSRQLELOLGDGHGHPDWpULDVSULPDVEiVLFDVH
DFXVWRVHFRQRPLFDPHQWHYLiYHLV
2V LQVXPRV SDUD QXWULomR SRGHP VHU GLYLGLGRV HP TXDWUR JUXSRV LJXDOPHQWH LPSRUWDQWHV
PDFURQXWULHQWHV SULPiULRV PDFURQXWULHQWHV VHFXQGiULRV PLFURQXWULHQWHV H RV ELRHVWLPXODQWHV
VHQGRTXHRVWUrV~OWLPRVJUXSRVVmRFRQVLGHUDGRVFRPR)HUWLOL]DQWHV(VSHFLDLV 
7LSRVGH,QVXPRVSDUD1XWULomR

Fonte: Companhia
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0DFURQXWULHQWHV3ULPiULRV

2V FKDPDGRV PDFURQXWULHQWHV SULPiULR 1LWURJrQLR )yVIRUR H 3RWiVVLR WDPEpP FRQKHFLGRV SRU
13. SRVVXHPXPDLPSRUWDQWHIXQomRQRGHVHQYROYLPHQWRGDVSODQWDVPDLVHVSHFLILFDPHQWH
•

1LWURJrQLR 1XWULHQWH UHTXHULGR HP JUDQGH TXDQWLGDGH SHODV SODQWDV p XP FRPSRQHQWH
HVVHQFLDO GH WRGRV RV DPLQRiFLGRV DPLQRDo~FDUHV H SURWHtQDV LQFOXLQGR D IRUPDomR GD
FORURILODUHVSRQViYHOSHODIRWRVVtQWHVH$GHILFLrQFLDGHVWHQXWULHQWHFRVWXPDUHVXOWDUHP
DWURILDGDVSODQWDV

•

)yVIRUR 1XWULHQWH HVVHQFLDO SDUD RV SURFHVVRV HQHUJpWLFRV GDV SODQWDV )D] SDUWH GD
FRPSRVLomR GR $73 VXEVWkQFLD QHFHVViULD SDUD D FRQYHUVmR GD HQHUJLD OXPLQRVD HP
HQHUJLDTXtPLFDGXUDQWHDIRWRVVtQWHVH3RVVXLWDPEpPXPLPSRUWDQWHSDSHOHPPRGLILFDU
D DWLYLGDGH GH YiULDV HQ]LPDV SRU IRVIRUL]DomR H SRGH VHU XVDGR QD VLQDOL]DomR FHOXODU
&RPRR$73SRGHVHUXWLOL]DGRQDELRVVtQWHVHGHYiULDVELRPROpFXODVRIyVIRURpLPSRUWDQWH
SDUDRFUHVFLPHQWRYHJHWDOIORUDomRHIRUPDomRGHVHPHQWHV

•

3RWiVVLR1XWULHQWHTXHUHJXODDDEHUWXUDHIHFKDPHQWRGHHVW{PDWRV SDUWHGDHVWUXWXUD
FHOXODU YHJHWDO  DWUDYpV GH DOWHUDo}HV GD WXUJLGH] GDV FpOXODV JXDUGD LQGX]LGDV SRU XPD
ERPEDGHSRWiVVLRQDSDUHGHFHOXODU3HORIDWRGHRVHVW{PDWRVWHUHPXPSDSHOLPSRUWDQWH
QDUHJXODomRGDSHUGDGHiJXDSHODVSODQWDVRSRWiVVLRDMXGDDGLPLQXLUSHUGDVGHiJXD
DXPHQWDDWROHUkQFLDjVHFDVHFRQVHTXHQWHPHQWHjVGRHQoDV

2 SURFHVVR GH SURGXomR HP HVFDOD FRPHUFLDO GRV PDFURQXWULHQWHV 13. GHSHQGH GDV VHJXLQWHV
PDWpULDVSULPDV
•

1LWURJrQLR*iV1DWXUDORX3HWUyOHRRX1DIWD

•

)RVIDWR5RFKD)RVIiWLFDH(Q[RIUH

•

3RWiVVLR3RWiVVLR0LQHUDO

$QDOLVDQGRRPHUFDGRGHSURGXomRGH13.HPWHUPRVPXQGLDLVREVHUYDVHTXHDGLVSRQLELOLGDGH
GHPDWpULDSULPDSDUDIHUWLOL]DQWHVjEDVHGHQLWURJrQLRpDPSODXPDYH]TXHpGHULYDGRGHSHWUyOHR
1RFDVRGRVIRVIDWDGRVTXHHQYROYHPGHXPSURFHVVRGHPLQHUDomRHEHQHILFLDPHQWRGDURFKD
GHSHQGHPGDGLVSRQLELOLGDGHGRPLQpULRTXHSRUVXDYH]pOLPLWDGD1DSURGXomRGRSRWiVVLRRFDVR
pVLPLODUMiTXHRSURFHVVRGHSHQGHDSHQDVGDH[WUDomRGRPLQpULRFXMDGLVSRQLELOLGDGHpDOWDPHQWH
OLPLWDGD HP IXQomR GD PHQRU SUHVHQoD QD QDWXUH]D 9DOH UHVVDOWDU TXH HVVH HOR GD FDGHLD GH
IHUWLOL]DQWHVSRVVXLSURGXWRVTXHVmRFRQVLGHUDGRVFRPPRGLWLHVFRPSRXFRGLIHUHQFLDOWHFQROyJLFR
RQGHRSUHoRHDORJtVWLFDSDUDRFRQVXPLGRUILQDOVmRRVGHWHUPLQDQWHVSDUDDUHDOL]DomRGDYHQGD
1HVVH VHQWLGR RV SULQFLSDLV SOD\HUV GHVVHV PHUFDGRV VmR JUDQGHV HPSUHVDV PLQHUDGRUDV TXH
SRVVXHPDFHVVRDJUDQGHVIRQWHVGDVPDWpULDVSULPDVFLWDGDVDFLPD
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$ILJXUDDEDL[RLOXVWUDGHPDQHLUDUHVXPLGDRIRUQHFLPHQWRGHIHUWLOL]DQWHV13.HPWHUPRVPXQGLDLV
&DGHLDGH3URGXomRGH)HUWLOL]DQWHV&RPPRGLWL]DGRV



Fonte: Companhia

8PDYH]GLVSRQtYHLVDVPDWpULDVSULPDVEiVLFDVRSURFHVVRGHEHQHILFLDPHQWRDWpRVIHUWLOL]DQWHV
EiVLFRV SRVWHULRUPHQWH PLVWXUDGRV H GLVWULEXtGRV  HQYROYH XPD VpULH GH SURGXWRV LQWHUPHGLiULRV
SURFHVVRVGHFRQFHQWUDomRHUHDo}HVTXtPLFDV7DOSURFHVVRpSUHIHUHQFLDOPHQWHUHDOL]DGRSUy[LPR
jVIRQWHVGHPDWpULDSULPDEXVFDQGRXPDPDLRUHILFLrQFLDORJtVWLFDQDFDGHLD

)HUWLOL]DQWHV
%LRHVWLPXODQWHV 

(VSHFLDLV

0DFURQXWULHQWHV

6HFXQGiULR

0LFURQXWULHQWHV

H

2V)HUWLOL]DQWHV(VSHFLDLVVmRSURGXWRVTXHDSUHVHQWDPQDVXDIRUPXODomRDOJXPDFDUDFWHUtVWLFD
DGLFLRQDO TXH RV GLIHUHQFLDP GRV IHUWLOL]DQWHV FRQYHQFLRQDLV SURPRYHQGR PHOKRU GHVHPSHQKR
HVWDELOLGDGHHILFLrQFLDRXIDFLOLGDGHGHPDQHMR
3RGHP VHU DSOLFDGRV QDV GLIHUHQWHV HWDSDV GH GHVHQYROYLPHQWR GDV FXOWXUDV VRE D IRUPD GH
IHUWLOL]DQWHVIROLDUHVFRQGLFLRQDGRUHVGHVRORRUJDQRPLQHUDLVRUJkQLFRVHLQRFXODQWHVVHQGRTXH
FDGDXPSRVVXLSURSULHGDGHVItVLFRTXtPLFDVHQXWULFLRQDLVGLIHUHQWHVFRQIRUPHH[SOLFDGRDVHJXLU
•

)ROLDUHV FDWHJRULD GH SURGXWRV FXMR SURFHVVR GH DSOLFDomR GH QXWULHQWHV RFRUUH SRU PHLR GD
IROKD VHPHQWHV KLGURSRQLD H IHUWLUULJDomR DWUDYpV GD DEVRUomR WRWDO H GLVWULEXLomR GHVWHV
QXWULHQWHVSHODSODQWD

•

&RQGLFLRQDGRUHV GH 6ROR 3URPRYHP D PHOKRULD GDV SURSULHGDGHV ItVLFDV ItVLFRTXtPLFDV RX
DWLYLGDGHELROyJLFDGRVRORUHFXSHUDQGRVRORVGHJUDGDGRVRXGHVHTXLOLEUDGRV

•

2UJDQRPLQHUDLV )HUWLOL]DQWHV GH FDUDFWHUtVWLFD IXQGDPHQWDOPHQWH RUJkQLFD IRUPXODGRV FRP
QXWULHQWHVPLQHUDLVHPDWHULDORUJkQLFRRTXHFRQWULEXLSDUDPHOKRUDUDVFDUDFWHUtVWLFDVGRVROR

•

2UJkQLFRV2EWLGRVDSDUWLUGHPDWpULDRUJkQLFDDWUDYpVGHRULJHPQDWXUDORXVXESURGXWRVGH
SURFHVVRDJURLQGXVWULDLV

•

,QRFXODQWHV)HUWLOL]DQWHELROyJLFREDVHDGRHPEDFWpULDVGHIL[DomRGHQLWURJrQLRHSURPRWRUHV
GHFUHVFLPHQWRYHJHWDO
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'LIHUHQWHGDFDGHLDSURGXWLYDGRVIHUWLOL]DQWHVFRPRGLWL]DGRVRVIHUWLOL]DQWHVHVSHFLDLVSRVVXHPDOWD
QHFHVVLGDGH GH LQYHVWLPHQWR QR GHVHQYROYLPHQWR GH QRYRV SURGXWRV FRPR DGMXYDQWHV DGLWLYRV
VXEVWkQFLDVRUJkQLFDVELRDWLYDVLQRFXODQWHVGHQWUHRXWURVXPDYH]TXHWDLVSURGXWRVSRGHPVHU
DGHTXDGRVSDUDFXOWXUDVGLIHUHQWHVVRORVGLVWLQWRVHSRVVXHPPDLRUIOH[LELOLGDGHGHIRUPDVSDUD
DSOLFDomR $OpP GLVVR R VHJPHQWR VH GHVWDFD SHOD FDSDFLGDGH GH VH LQVHULU HP XPD HFRQRPLD
FLUFXODU UHDOL]DQGR SHVTXLVDV H LQYHVWLPHQWRV HP SURFHVVRV GH IRUPD FRQVWDQWH SDUD FRQVHJXLU
UHFLFODU UHVtGXRV GH RXWUDV LQG~VWULDV 2 VHJPHQWR WDPEpP VH GLIHUHQFLD GRV IHUWLOL]DQWHV
FRPRGLWL]DGRV GHYLGR D QHFHVVLGDGH GH HTXLSHV FRPHUFLDLV H GH SHVTXLVD HVSHFLDOL]DGRV SDUD
RIHUHFHURULHQWDomRWpFQLFDDRVSURGXWRUHVEHPFRPRUHDOL]DUHPSHVTXLVDVHYDOLGDo}HVQRFDPSR
2REMHWLYRpEXVFDUQRYDVWHFQRORJLDVHPQXWULomRTXHSRVVDPLQFUHPHQWDUDSURGXWLYLGDGHDJUtFROD
D XP FXVWR DGHTXDGR $V &RPSDQKLDV WrP R GHVDILR GH GHVHQYROYHU H GLVVHPLQDU VXDV QRYDV
WHFQRORJLDV
&DGHLDGH3URGXomRGH)HUWLOL]DQWHV(VSHFLDLV

Fonte: Companhia



2PHUFDGREUDVLOHLURGHIHUWLOL]DQWHVHVSHFLDLVYHPFUHVFHQGRGHIRUPDUHOHYDQWHQRV~OWLPRVDQRV
FRPPpGLDGHFUHVFLPHQWRDQXDOGHHQWUHH(VVHFUHVFLPHQWRYHPGRIDWRGHDV
YDQWDJHQVGDXWLOL]DomRGRVIHUWLOL]DQWHVHVSHFLDLVHVWDUHPVHQGRFDGDYH]PDLVSHUFHELGDVSHORV
SURGXWRUHV2VSURGXWRVGHVVDFDWHJRULDHVWmRGLUHWDPHQWHOLJDGRVDGXDVJUDQGHVWHQGrQFLDVGR
DJURQHJyFLR L DQHFHVVLGDGHGHPHOKRUDSURYHLWDPHQWRGHiUHDRXVHMDPDLRUJDQKRGHSURGXomR
SRUKHFWDUHSODQWDGR LL DPHOKRULDGDVXVWHQWDELOLGDGHGDVSUiWLFDVDJUtFRODV
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1HVVHFRQWH[WRR*UXSR9LWWLDVHDSUHVHQWDFRPRXPGRVSULQFLSDLVplayers GHIHUWLOL]DQWHVHVSHFLDLV
GR %UDVLO FRP SRUWIyOLR DPSOR SDUD DWHQGHU DV GLIHUHQWHV QHFHVVLGDGHV QXWULFLRQDLV GDV ODYRXUDV
EUDVLOHLUDV $EDL[R VHJXH XP FRPSDUDWLYR FRP DV SULQFLSDLV GLIHUHQoDV HQWUH DV FDWHJRULDV GH
IHUWLOL]DQWHV
9LVmR*HUDO6REUH6ROXo}HV9ROWDGDVj1XWULomR9HJHWDO

Fonte: Companhia



 Macronutrientes Secundários 
4XDQWRDRVPDFURQXWULHQWHVVHFXQGiULRV0DJQpVLR(Q[RIUHH&iOFLRDSHVDUGHLPSRUWDQWHVVmR
VXSOHPHQWDGRVGXUDQWHRSURFHVVRGHFXOWLYRFRPPHQRUTXDQWLGDGHHIUHTXrQFLDGRTXHR13.$
IXQomRGHFDGDXPGHOHVSRGHVHUREVHUYDGDDEDL[R
•

0DJQpVLR 2 0DJQpVLR p QHFHVViULR SDUD D SURGXomR GH FORURILOD H LQGLVSHQViYHO j
IRWRVVtQWHVH 7DPEpP p R QXWULHQWH UHVSRQViYHO SRU DWLYDo}HV HQ]LPiWLFDV H DWXD QR
PHWDEROLVPRGRIRVIRUR DUPD]HQDPHQWRHWUDQVIHUrQFLDGHHQHUJLD 

•

(Q[RIUH$WXDQRGHVHQYROYLPHQWRYHJHWDWLYRHIUXWLILFDomRHID]SDUWHGDFRPSRVLomRGH
DPLQRiFLGRV SURWHtQDV yOHRV H JRUGXUDV 7DPEpP ID] SDUWH GD IL[DomR ELROyJLFD GR
QLWURJrQLR

•

&iOFLReRQXWULHQWHFRPIXQomRHVWUXWXUDOQDVSODQWDV$XPHQWDDWROHUkQFLDGDVSODQWDVD
SUDJDVGRHQoDVHDRVHVWUHVVHVDELyWLFRV FDORUIULRJHDGDHWF 7DPEpPJDUDQWHPDLRU
TXDOLGDGHGRVIUXWRVJHUDQGRUHVLVWrQFLDQRDUPD]HQDPHQWRHWUDQVSRUWH

 Micronutrientes
0LFURQXWULHQWHV VmR FRPSRVWRV TXtPLFRV GHPDQGDGRV SHODV FXOWXUDV SDUD VHX FRUUHWR
GHVHQYROYLPHQWRSRUpPHPPHQRUHVTXDQWLGDGHV JKD 8PDYH]TXHRVVRORVEUDVLOHLURVHPVXD
PDLRULD DSUHVHQWDP EDL[D IHUWLOLGDGH QDWXUDO RX IRUDP H[DXULGRV SHOR FXOWLYR FRQWLQXDGR RV
PLFURQXWULHQWHVUDUDPHQWHHVWmRHPFRPELQDomRyWLPDQDVFRQGLo}HVQDWXUDLVGRVVRORV3RUWDQWR
VHXXVRpIXQGDPHQWDOSDUDRDXPHQWRGHSURGXWLYLGDGHGDVODYRXUDV2VSULQFLSDLVPLFURQXWULHQWHV
VmR%RUR&ORUR&REUH)HUUR0DQJDQrV0ROLELGrQLRH=LQFR
0LFURQXWULHQWHV(VVHQFLDLV
•

%RUR %  $WLYDGRU HQ]LPiWLFR H JHUD PDLRU UHVLVWrQFLD GDV SODQWDV D FRQGLo}HV DGYHUVDV
DWUDYpVGRDXPHQWRGDSURGXomRGHFHOXORVHHOLJQLQD

•

&ORUR &O $WLYDGRUHQ]LPiWLFRHDWXDQDIRWRVVtQWHVHGDVSODQWDV
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•

&REUH &X $XPHQWDDWROHUkQFLDGDVSODQWDVDGRHQoDV

•

)HUUR )H  (VVHQFLDO QR SURFHVVR IRWRVVLQWpWLFR GDV SODQWDV e XP GRV SULQFLSDLV
UHVSRQViYHLVSHODVtQWHVHGHFORURILOD GRIHUURGDVIROKDVHVWmRQRVFORURSODVWRV 

•

0DQJDQrV 0Q  )XQGDPHQWDO SDUD D IRWRVVtQWHVH H DWXD QD UHVLVWrQFLD GDV SODQWDV D
GRHQoDV$GHILFLrQFLDGHPDQJDQrVQRVVRORVVREFHUUDGRFRPSURPHWHDSURGXWLYLGDGHGDV
FXOWXUDV

•

0ROLELGrQLR 0R  6tQWHVH GH FRPSRVWRV RUJkQLFRV TXH DWXDP QD IL[DomR ELROyJLFD GR
QLWURJrQLRHQDSURGXomRGHDPLQRiFLGRV

•

=LQFR =Q $WLYDGRUHQ]LPiWLFRHDWXDQDVtQWHVHGRWULSWRIDQRSUHFXUVRUGRKRUP{QLRGH
FUHVFLPHQWR iFLGRLQGRODFpWLFR$,$ 

0LFURQXWULHQWHV6HFXQGiULRV
•

&REDOWR &R )L[DomR%LROyJLFDGR1LWURJrQLR )%1 HSURGXomRGHFHOXORVHHOLJQLQD

•

1tTXHO 1L  0DLRU WROHUkQFLD GDV SODQWDV D GRHQoDV H SDUWLFLSD DWLYDPHQWH QD IL[DomR
ELROyJLFDGRQLWURJrQLR

•

6LOtFLR 6L  (VWLPXOD R FUHVFLPHQWR H D SURGXomR YHJHWDO H GLILFXOWD R DWDTXH GH
GHWHUPLQDGDVSUDJDVHGRHQoDV

 Bioestimulantes
6mR SURGXWRV TXH FRQWpP SULQFtSLR DWLYR RX DJHQWH RUJkQLFR LVHQWR GH VXEVWkQFLDV DJURWy[LFDV
FDSD]GHDWXDUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHVREUHRWRGRRXSDUWHGDVSODQWDVFXOWLYDGDVHOHYDQGRDVXD
SURGXWLYLGDGH VHP WHU HP FRQWD R VHX YDORU KRUPRQDO RX HVWLPXODQWH VXEGLYLGR QRV VHJXLQWHV
JUXSRV L  $PLQRiFLGRV LL  6XEVWkQFLDV +~PLFDV LLL  ([WUDWRV GH $OJDV RX 9HJHWDLV LY 
&RPSRVWRV
•

$PLQRiFLGRV3URGXWRREWLGRSRUIHUPHQWDomRRXKLGUyOLVHGHPDWHULDLVRUJkQLFRVQDWXUDLV

•

6XEVWkQFLDV +~PLFDV3URGXWR REWLGR SRU GHFRPSRVLomR H VROXELOL]DomR GH PDWHULDLV
RUJkQLFRVHSRVWHULRUR[LGDomRHSROLPHUL]DomRIRUPDGDVEDVLFDPHQWHSRUiFLGRVK~PLFRV
iFLGRVI~OYLFRVHKXPLQDV

•

([WUDWRVGH$OJDVRX9HJHWDLV3URGXWRVREWLGRVSRUH[WUDomRHEHQHILFLDPHQWRGHDOJDVH
GHFRPSRVWRVRUJkQLFRVVRO~YHLVGDIHUPHQWDomRRXEHQHILFLDPHQWRGHPDWHULDLVRUJkQLFRV
LVHQWRVGHFRQWDPLQDomRELROyJLFD

•

%LRIHUWLOL]DQWH &RPSRVWR3URGXWR REWLGR SHOD PLVWXUD GH GRLV RX PDLV ELRIHUWLOL]DQWHV GRV
JUXSRVGHDPLQRiFLGRVVXEVWkQFLDVK~PLFDVH[WUDWRVGHDOJDVH[WUDWRVYHJHWDLVHRXWURV
SULQFtSLRVRXDJHQWHVRUJkQLFRVDSURYDGRV



,QRFXODQWHV

2LQRFXODQWH p XPSURGXWR TXH FRQWpP PLFURUJDQLVPR YLYR FRP DomR EHQpILFD SDUD R
GHVHQYROYLPHQWRGDVSODQWDVHOHSRGHWHUDomRGHIRUQHFHUXPQXWULHQWHSDUDDSODQWDHRXDWXDU
FRPRXPELRHVWLPXODQWHFRPRDomRILVLROyJLFD
2SULQFLSDOSURGXWRQHVVHPHUFDGRpR%UDG\UKL]RELXPTXHpXPDEDFWpULDTXHID]DIL[DomRELROyJLFD
GR QLWURJrQLR WUDQVIRUPDQGR R QLWURJrQLR DWPRVIpULFR HP QXWULHQWH HP XPD IRUPD SURQWDPHQWH
GLVSRQtYHOjVSODQWDV'HVVDIRUPDQHVVHWLSRGHSURGXWRRLQRFXODQWHDWXDFRPRXPVXEVWLWXWRDR
PDFURQXWULHQWHEiVLFRQLWURJrQLR 1 
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2XWURH[HPSORGHLQRFXODQWHVpR$]RVSLULOOXP(VVDEDFWpULDWHPDFDSDFLGDGHGHUHDOL]DUD)L[DomR
%LROyJLFD GR 1LWURJrQLR TXDQGR DVVRFLDGD D JUDPtQHDV H WDPEpP SURGX]HPILWRUP{QLRV TXH
HVWLPXODPRFUHVFLPHQWRGDVUDt]HVGHGLYHUVDVHVSpFLHVGHSODQWDV
2XWUDVWHFQRORJLDVHVWmRVHQGRGHVHQYROYLGDVQHVVDFDWHJRULDFRPRSRUH[HPSORXPLQRFXODQWH
TXHVROXELOL]DHDXPHQWDDDEVRUomRGHIyVIRURSDUDDSODQWD


20HUFDGRGH'HIHQVLYRV$JUtFRODV

2V'HIHQVLYRV$JUtFRODVVmRSURGXWRVGHGLIHUHQWHVQDWXUH]DV TXtPLFRVRXELROyJLFRV GHVWLQDGRV
jSURWHomRGHFXOWXUDVDJUtFRODVGHHYHQWXDLVDo}HVGDQRVDVGHVHUHVYLYRVFRQVLGHUDGRVQRFLYRV
DVSODQWDVHWDPEpPXWLOL]DGRVFRPRGHVIROKDQWHVHGHVVHFDQWHV
+iGLYHUVRVWLSRVGHGHIHQVLYRVFRQIRUPHDIXQomRDTXHVHGHVWLQDPSURGXWRVSDUDFRQWUROHGH
LQVHWRV LQVHWLFLGDV  IXQJRV IXQJLFLGDV  EDFWpULDV EDFWHULFLGDV  iFDURV DFDULFLGDV  HUYDV
GDQLQKDV KHUELFLGDV GHQWUHRXWURV
&RPRVXSUDFLWDGRDVFDUDFWHUtVWLFDVGR%UDVLOFRPRDVDOWDVWHPSHUDWXUDVHRFOLPDDOWHUQDGRHQWUH
VHFRH~PLGRTXHSURSLFLDPDSURGXomRGHJUDQGHYDULHGDGHGHFXOWXUDVPDVWDPEpPVmRLGHDLV
SDUDDUHSURGXomRGHSUDJDVTXHDPHDoDPDVODYRXUDV
1HFHVVLGDGHGRXVRGHGHIHQVLYRV

Fonte: Sindiveg 
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7DLVSUDJDVVHJXQGRGDGRVGR,3($FKHJDUDPDFDXVDUJUDYHLPSDFWRHFRQ{PLFRFRPSHUGDV
DFLPDGHHPDOJXPDVFXOWXUDVFRPRpRFDVRGDSUDJDGRFDUWXFKRQDFXOWXUDGHPLOKR
(VWXGRVGRVLPSDFWRVGDVSUDJDVHPGLYHUVDVFXOWXUDV

Fonte: CEPEA 





'HIHQVLYRV4XtPLFRV

&RQIRUPHGHILQLomRGD&URS/LIHRVGHIHQVLYRVTXtPLFRVVmRSURGX]LGRVSHODMXQomRGHXPSULQFtSLR
DWLYRPDLVRXWUDVVXEVWkQFLDVTXHQmRWrPHIHLWRGLUHWRQDVSUDJDVPDVSRGHPSRWHQFLDOL]DUDDomR
GRVSURGXWRV DGLWLYRV $VIRUPXODo}HVVmRHQFRQWUDGDVHPGLIHUHQWHVIRUPDVFRPRFRQFHQWUDGRV
HPXOVLRQiYHLVSyVVRO~YHLVHPROKiYHLVJUDQXODGRVGHQWUHRXWURV6mRGLYLGLGRVHPFODVVHVGH
DFRUGR FRP VXDV FDUDFWHUtVWLFDV DOYRV HVWUXWXUD TXtPLFD GR LQJUHGLHQWH DWLYR XVDGR HP VXD
IRUPXODomRHSHODWR[LGDGHGRGHIHQVLYRSDUDRVKXPDQRVHRPHLRDPELHQWH 
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2VGHIHQVLYRVTXtPLFRVQHFHVVLWDPGHDOWRLQYHVWLPHQWRQRGHVHQYROYLPHQWRGHQRYDVPROpFXODV
TXtPLFDVWHQVRDWLYRVHDGLWLYRVDVVLPFRPRQDYDOLGDomRHDSURYDomRGHVVDVWHFQRORJLDVSHORV
yUJmRV UHJXODGRUHV 2XWUR SRQWR GH GHVWDTXH GHVVD LQG~VWULD p VXD GLVWULEXLomR TXH GHSHQGH
IRUWHPHQWHGHIRUPXODo}HVHVWUDQJHLUDV VHWRUpGRPLQDGRSRUJUDQGHVPXOWLQDFLRQDLV HSUHFLVDGH
HTXLSHVDOWDPHQWHHVSHFLDOL]DGRVSDUDGLVWULEXLURVSURGXWRVQRFDPSR
&DGHLD3URGXWLYD'HIHQVLYRV4XtPLFRV



Fonte: Companhia

2VGHIHQVLYRVTXtPLFRVWLYHUDPSDSHOIXQGDPHQWDOSDUDRDXPHQWRGDSURGXomRDJUtFRODQR%UDVLO
DRORQJRGDV~OWLPDVGpFDGDVGHVHQYROYHQGRXPPHUFDGR86ELOK}HV2SDtVpDVVLPRSULQFLSDO
PHUFDGRGHGHIHQVLYRVTXtPLFRVGRPXQGR
0HUFDGR%UDVLOHLURGH'HIHQVLYRV4XtPLFRV 86ELOK}HV

ϭϯ͕ϰ

ϮϬϭϴ

ϭϰ͕Ϭ

ϮϬϭϵ

Fonte: Sindiveg
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1RV ~OWLPRV DQRV R VHWRU GH GHIHQVLYRV TXtPLFRV WHP HQIUHQWDGR XPD VpULH GH GHVDILRV SDUD
FRQWLQXDU FUHVFHQGR WDLV FRPR SURFHVVRV FRPSOH[RV H FDURV SDUD R GHVHQYROYLPHQWR GH QRYDV
PROpFXODVTXtPLFDVLQHILFLrQFLDFUHVFHQWHGRVDJURTXtPLFRVSDUDFRQWURODUSUDJDV SRSXODomRGH
SUDJDVUHVLVWHQWHV GHPDQGDSRUSURGXWRVPDLVHILFLHQWHVHVXVWHQWiYHLVKiELWRVGHFRQVXPRFDGD
YH]PDLVOLJDGRVDSURGXWRVRUJkQLFRVGHQWUHRXWURVPRWLYRV
$R ORQJR GRV ~OWLPRV DQRV D DOWD UHVLVWrQFLD jV SUDJDV H DV SUHRFXSDo}HV GD LQG~VWULD FRP D
VXVWHQWDELOLGDGHYHPLQLELQGRRFUHVFLPHQWRGRVSURGXWRVjEDVHGHPROpFXODVTXtPLFDVQRPXQGR
HQR%UDVLO2DYDQoRQDIURQWHLUDGDWHFQRORJLDID]FRPTXHRODQoDPHQWRGHQRYRVSURGXWRVVHMD
FDGD YH] PDLV FXVWRVR ,VVR VH UHIOHWH QR DXPHQWR GRV JDVWRV FRP 3 ' GDV FRPSDQKLDV TXH
VHJXQGRGDGRVGD'XQKDP7ULPPHU  RGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVDWLYRVTXtPLFRVFKHJDPD
FXVWDUPDLVGH86PLOK}HVSRUSURGXWRFRQWUD86PLOK}HVHPDRPHVPRWHPSR
TXHKRXYHIRUWHTXHGDQRQ~PHURGHQRYRVODQoDPHQWRV
'HYLGR DR PHFDQLVPR GH VHOHomR QDWXUDO p FRPXP TXH SUDJDV GHVHQYROYDP UHVLVWrQFLDV D
GHWHUPLQDGRV GHIHQVLYRV TXtPLFRV ,VVR REULJD R SURGXWRU D DXPHQWDU D TXDQWLGDGH DSOLFDGD
LQWHQVLILFDQGRRVHIHLWRVFRODWHUDLVUHODFLRQDGRVDVXDXWLOL]DomR RXPHVPRJHUDSHUGDFRPSOHWD
GDHILFiFLDGRPpWRGR
3RUPDLVTXHDLQG~VWULDYHQKDGHVHQYROYHQGRQRYRVSURGXWRVHWpFQLFDVSDUDDPHQL]DURLPSDFWR
GRGHVHQYROYLPHQWRGHUHVLVWrQFLDFDGDYH]PDLVpQRWiYHOHPH[HPSORVTXHDVSUDJDVYHPVH
WRUQDQGRPHQRVVXVFHWtYHLVDRLPSDFWRGRVGHIHQVLYRVTXtPLFRV
$OJXQV H[HPSORV FRQKHFLGRV QD LQG~VWULD VmR DV ODJDUWDV 6SRGRSWHUD IUXJLSHUGD H D +HOLFRYHUSD
DUPLJHUD SUDJDV FRPXQV GD FXOWXUD GR PLOKR TXH Mi VH PRVWUDUDP UHVLVWHQWHV D XPD VpULH GH
LQVHWLFLGDV (VSHFLILFDPHQWH QR %UDVLO RV SULQFLSDLV H[HPSORV GH UHVLVWrQFLD HVWmR HP HUYDV
GDQLQKDVVHQGRXPDGDVPDLVSUREOHPiWLFDVR$PDUDQWKXVSDOPHULTXHVHWRUQRXLPXQHDGLYHUVRV
KHUELFLGDV
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2VHVWXGRVGH7KRPDV6SDUNVH5DOI1DXHQPRVWUDUDPTXHHQWUHHIRUDPUHJLVWUDGDV
 HVSpFLHV GH HVSpFLHV GH DUWUySRGHV JUXSR GH HVSpFLHV TXH LQFOXL GHQWUH RXWURV LQVHWRV
DUDFQtGHRVHFUXVWiFHRV UHVLVWHQWHVDGLIHUHQWHVLQVHWLFLGDV
$XPHQWRGD5HVLVWrQFLDGDV3UDJDV6XSHUD'HVHQYROYLPHQWRGH1RYDV0ROpFXODV4XtPLFDV



Fonte: Phillips McDougall, 2016;IRAC – Insecticide Resistance Action Committee
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$OpPGRVPDLRUHVLQYHVWLPHQWRVHPSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWRDVHPSUHVDVGRVHWRUWDPEpP
HVWmROHYDQGRPDLVWHPSRSDUDRODQoDPHQWRGHQRYRVSURGXWRVGDGRTXHQRV~OWLPRVDQRVKRXYH
XPDXPHQWRGDVH[LJrQFLDVUHJXODWyULDVHPDLRUHVGHPDQGDVGDVRFLHGDGHSUHVVLRQDQGRRVHWRU
DJUtFRODSRUVROXo}HVPDLVVXVWHQWiYHLV
4XDQWLGDGHGH,QJUHGLHQWHV$WLYRV$SURYDGRVSRU1tYHOGH7R[LFLGDGH

Fonte: Philips McDougall (5HODWyULR Evolution of the Crop Protection Industry Since 1960; novembro de 2018)



&RP RV LQ~PHURV FDVRV GH H[WHUQDOLGDGHV QHJDWLYDV GR XVR H[FHVVLYR RX GD FRPSURYDomR GRV
PDOHItFLRVDVD~GHKXPDQDHDQDWXUH]DGHDOJXQVGHIHQVLYRVTXtPLFRVRVFRQVXPLGRUHVILQDLVWrP
DXPHQWDGR D SUHVVmR FRQWUD R XVR GH VROXo}HV TXtPLFDV OHYDQGR DV HQWLGDGHV UHJXODGRUDV D
UHDYDOLDU R XVR GH GLYHUVRV SURGXWRV $ &RPSDQKLD QmR WHP QHQKXP GHIHQVLYR TXtPLFR HP VHX
SRUWIyOLR
5HDYDOLDo}HVGH$JURWy[LFRV4XtPLFRV5HDOL]DGDVSHOD$QYLVDGHVGH

Fonte: Anvisa (2018)
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'HIHQVLYRV%LROyJLFRV

1HVVH FRQWH[WR RQGH R PHUFDGR GH GHIHQVLYRV TXtPLFRV YHP SHUGHQGR IRUoD QR PHUFDGR GH
LQVXPRVDJUtFRODVRVGHIHQVLYRVELROyJLFRVVXUJHPFRPRXPDRSomRHILFD]HVXVWHQWiYHOSDUDRV
SURGXWRUHVDRUHGRUGRPXQGR
$VVROXo}HVGHGHIHQVLYRVELROyJLFRFRQVLVWHPQD³VXSUHVVmRGHSRSXODo}HVGHSUDJDVSHODDomR
GH VHXV LQLPLJRV QDWXUDLV QDWLYRV RX LQWURGX]LGRV´ 2X VHMD GLIHUHQWHPHQWH GRV GHIHQVLYRV
TXtPLFRVTXHXWLOL]DPGDVSURSULHGDGHVTXtPLFDVGHVXDVVXEVWkQFLDVQRPDQHMRGDVSUDJDVRV
GHIHQVLYRVELROyJLFRVFRQVLVWHPHPVROXo}HVSDXWDGDVQDVUHODo}HVHFROyJLFDVHQWUHDVHVSpFLHV
HQYROYLGDV
2 GHIHQVLYR ELROyJLFR YHP VHQGR XWLOL]DGR SHOD KXPDQLGDGH Ki PLOKDUHV GH DQRV GHVGH R (JLWR
$QWLJRFRPDXWLOL]DomRGHJDWRVSDUDFRQWUROHGHURHGRUHVRXQDVFXOWXUDVDVLiWLFDVGHD&
TXHFRORFDYDPQLQKRVGHIRUPLJDQDVODUDQMHLUDVSDUDSURWHJrODVGHRXWURVLQVHWRV
'HIHQVLYRV%LROyJLFRV



Fonte: Companhia




60,7++62QVRPHSKDVHVRILQVHFWFRQWUROE\WKHELRORJLFDOPHWKRG-RXUQDORI(FRQRPLF(QWRPRORJ\YQS$XJ
'2,MHH
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2VGHIHQVLYRVELROyJLFRVSRGHPVHUGLYLGLGRVHP%LRTXtPLFRV0LFURELDQRVH0DFURRJDQLVPRV
2UJDQL]DomRGR0HUFDGRGH3URGXWRV%LROyJLFRV



Fonte: DunhamTrimmer LLC

6XD FDGHLD SURGXWLYD p GLYLGLGD HP TXDWUR HWDSDV LJXDOPHQWH LPSRUWDQWHV SDUD R ERP
GHVHQYROYLPHQWR GR PHUFDGR $ LQLFLDU SHOD QHFHVVLGDGH GH LQYHVWLPHQWR HP 3HVTXLVDV H
'HVHQYROYLPHQWRQDELRSURVSHFomRGHDJHQWHVGHFRQWUROHELROyJLFRVHELRPROpFXODVHYDOLGDomR
GRVSURGXWRVQRFDPSRHSHORVyUJmRVUHJXODGRUHV$GHPDLVRGHVHQYROYLPHQWRGHVVHVSURGXWRV
GHSHQGHIRUWHPHQWHGDDGHTXDomRGHELRSURFHVVRVHPIRUPDWRLQGXVWULDOHHVFDOiYHOEHPFRPRQR
GHVHQYROYLPHQWRGHIRUPXODo}HVTXHSHUPLWDPDHILFiFLDVGRVDJHQWHVELROyJLFRVQRFDPSR3RU
ILP DVVLP FRPR QRV IHUWLOL]DQWHV HVSHFLDLV D GLVWULEXLomR DRV FRQVXPLGRUHV ILQDLV SUHFLVD VHU
UHDOL]DGDSRUHTXLSHDOWDPHQWHHVSHFLDOL]DGDFRPWUDEDOKRVFRQVWDQWHVGHFDPSRHWUHLQDPHQWRV
SDUDDSOLFDo}HV
&DGHLD3URGXWLYDGRV'HIHQVLYRV%LROyJLFRV

Fonte: Companhia





PÁGINA: 137 de 357

Formulário de Referência - 2021 - VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.

Versão : 1



7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

6H R PHUFDGR GH GHIHQVLYRV TXtPLFRV YHP DSUHVHQWDQGR EDL[R FUHVFLPHQWR GHYLGR D WRGRV RV
SUREOHPDVFLWDGRVDOLQKDGHELROyJLFRVXUJHFRPRXPDDOWHUQDWLYDJDQKDQGRHVSDoRGHYLGRDRVHX
FDUiWHUPDLVVXVWHQWiYHOHHILFLHQWHRVHJPHQWRHVSHUDDOFDQoDU86ELOK}HVHP$OLQKD
UHSUHVHQWDDSHQDVGRWRWDOGRPHUFDGRJOREDOGHGHIHQVLYRV
&UHVFLPHQWRGR0HUFDGR0XQGLDOGH%LRGHIHQVLYRV

Fonte: DunhamTrimmer (2018)

(VWHPHUFDGRKRMHpFRPSRVWRPDMRULWDULDPHQWHGHVROXo}HVPLFUREDFWHULDQDVHELRTXtPLFDVFRP
PHQRU SDUWLFLSDomR GH PDFURRUJDQLVPRV 7DLV SURGXWRV FRQVHJXHP HQGHUHoDU R FRQWUROH GDV
GLYHUVDVSUDJDVH[LVWHQWHVFRPRLQVHWRVIXQJRVQHPDWRLGHVGHQWUHRXWURV
0HUFDGR0XQGLDOGH%LRGHIHQVLYRVSRUOLQKDGH3URGXWR 
2XWURV
%LRQHPDWLFLGD


%LRKHUELFLGD


%LRLQVHWLFLGD

%LRIXQJLFLGD




Fonte: DunhamTrimmer (2018)





'XQKDP7ULPPHU  
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$ $PpULFD /DWLQD UHSUHVHQWD DSHQDV  GH WRGD D LQG~VWULD JOREDO GH FRQWUROH ELROyJLFR PDV
DSUHVHQWDRVPDLRUHVtQGLFHVGHFUHVFLPHQWRGRVHWRU,VVRVHGiSHORDOWRFUHVFLPHQWRGDDJULFXOWXUD
QDUHJLmRVRPDGRjVFRQGLo}HVJHRJUiILFDVHFROyJLFDVTXHIDYRUHFHPRXVRGHVROXo}HVELROyJLFDV
0DUNHW6KDUHGH&RQWUROHV%LROyJLFRV  H&UHVFLPHQWR$QXDO(VWLPDGR  







(8$&DQDGi

/DW$P

(XURSD

ÈVLD3DFtILFR

Fonte: DunhamTrimmer (2018)



1R%UDVLORVSULPHLURVSURJUDPDVGHFRQWUROHELROyJLFRLPSOHPHQWDGRVFRPr[LWRVmRGRFXPHQWDGRV
GDGpFDGDGHFRPRFRQWUROHGDSUDJDGRVSXOJ}HVGRWULJRQR5LR*UDQGHGR6XO8PDYH]
TXH RV GHIHQVLYRV TXtPLFRV SDUDUDP GH VHU HILFLHQWHV FRQWUD DV SUDJDV IRUDP LQWURGX]LGRV
SDUDVLWRLGHVGHGLIHUHQWHVHVSpFLHVDOpPGHSUHGDGRUHVLPSRUWDGRVGHGLYHUVRVSDtVHV2SURJUDPD
WHYHVXFHVVRFRPUHGXomRGHGRXVRGHLQVHWLFLGDVQRHVWDGRHHFRQRPLDQDFDVDGRV86
PLOK}HV
6HJXQGRGDGRVGDFRQVXOWRULD6SDUNRPHUFDGRGHGHIHQVLYRVELROyJLFRVQR%UDVLOWHPDSUHVHQWDGR
IRUWHFUHVFLPHQWRQRV~OWLPRVDQRV &$*5GHHQWUHDVDIUDH DWLQJLQGR
5PLOK}HVHPIDWXUDPHQWRHTXDVHPLOKHFWDUHVWUDWDGRVQDVDIUD &$*5
HQWUHDVDIUDH 
(YROXomRGR0HUFDGR%UDVLOHLURGH'HIHQVLYRV%LROyJLFRV



Fonte: Spark






(PEUDSD±&RQWUROH%LROyJLFRGH3UDJDVGD$JULFXOWXUD
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2 %UDVLO p R SULQFLSDO PHUFDGR GH FRQWUROH ELROyJLFR TXH PDLV FUHVFH QR PXQGR H SRU WRGDV DV
FDUDFWHUtVWLFDVTXHROHYDPDVHUXPDSRWrQFLDDJUtFRODHJUDQGHFRQVXPLGRUDGHLQVXPRVDJUtFRODV
WDPEpP VH DSUHVHQWD FRPR XP GRV SRVVtYHLV SLRQHLURV QR GHVHQYROYLPHQWR H FRQVXPR GH
GHIHQVLYRVELROyJLFRV
0DUNHW6KDUH(VWLPDGR(







(8$

(VSDQKD

,WiOLD

Fonte: DunhamTrimmer (2018)

%UDVLO



$XWLOL]DomRGRVGHIHQVLYRVELROyJLFRVQmRpH[FOXGHQWHFRPRXVRGHDJURWy[LFRV2VGHIHQVLYRV
ELROyJLFRVPXLWDVYH]HVSRWHQFLDOL]DPDHILFLrQFLDGRVTXtPLFRVSRGHQGRVHUXWLOL]DGRVMXQWRVQR
IRUPDWR 0,3 0DQHMR ,QWHJUDGR GH 3UDJDV  $OpP GLVVR H[LVWHP SUDJDV HVSHFtILFDV TXH QmR
UHVSRQGHPEHPDDomRGRVTXtPLFRVSRUUHVLVWrQFLDRXRXWURVIDWRUHVSDUDRVTXDLVDXWLOL]DomR
GRVGHIHQVLYRVELROyJLFRVpXPDVROXomRLPSRUWDQWH
1HVVHVHQWLGRRVGHIHQVLYRVELROyJLFRVSRVVXHPXPSRWHQFLDOGHPHUFDGRHQRUPHQR%UDVLOWDQWR
SHODVXEVWLWXLomRGRVGHIHQVLYRVTXtPLFRVTXDQWRSHODFRPSOHPHQWDULHGDGHHGHVHQYROYLPHQWRGH
QRYRVPHUFDGRV


Fonte: Sindiveg

 &RQGLomRGHFRPSHWLomRQRVPHUFDGRVDSUHVHQWDGRV
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDFRQVLGHUDTXHRVVHXVPDLRUHVFRQFRUUHQWHV
QRVPHUFDGRVDSUHVHQWDGRVQHVWHLWHP F GR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDVmR
•

)HUWLOL]DQWHV (VSHFLDLV &RPSDVV 0LQHUDOV $PpULFD GR 6XO ,QG~VWULD H &RPpUFLR 6$
6WROOHUGR%UDVLO/WGD$JUR)HUWLODTXD3DUWLFLSDo}HV6$H$JULFKHPGR%UDVLO6$

•

'HIHQVLYRV%LROyJLFRV.RSSHUWGR%UDVLO+ROGLQJ/WGD%DOODJUR$JUR7HFQRORJLD/WGDH
)0&4XtPLFDGR%UDVLO/WGD
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d)

eventual sazonalidade

2VSURGXWRVGD&RPSDQKLDID]HPSDUWHGHXPFRQMXQWRGHLQVXPRVHSURFHVVRVXWLOL]DGRVSHORV
SURGXWRUHVUXUDLVSDUDDSURGXomRDJUtFROD'HVVHPRGRDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHVWmRVXMHLWDV
jVD]RQDOLGDGHGRVHWRUDJUtFRODQR%UDVLORTXDOWHPVHPRVWUDGRKLVWRULFDPHQWHPDLVSXMDQWHQR
VHJXQGRVHPHVWUHGRDQR,PSRUWDQWHUHVVDOWDUTXHQRV~OWLPRVDQRVRVHWRUDJUtFRODEUDVLOHLURYHP
VHQGRLPSDFWDGRSHODVFRQGLo}HVFOLPiWLFDVFRPRFKXYDVHWHPSHUDWXUDTXHYDULDPHSRGHPVHU
LQIOXHQFLDGDVSHODVPXGDQoDVFOLPiWLFDVJOREDLVRTXHSRGHFDXVDUTXHEUDVRXUHGXomRGHVDIUDV
$VFRQGLo}HVFOLPiWLFDVDGYHUVDVWrPKLVWRULFDPHQWHLPSDFWDGRDYHQGDGHSURGXWRVGD&RPSDQKLD
HFRQVHTXHQWHPHQWHVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
e)

principais insumos e matérias primas, informando:
(i)
descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a
controle ou regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva
legislação aplicável

$&RPSDQKLDSRVVXLIRUQHFHGRUHVWDQWRQRPHUFDGRORFDOFRPRQR PHUFDGRH[WHUQR1RDQRGH
  GDV FRPSUDV GH LQVXPRV GD &RPSDQKLD IRUDP LPSRUWDo}HV H RV RXWURV  IRUDP
DGTXLULGRVQRPHUFDGRORFDO1RPHUFDGRLQWHUQDFLRQDOD&RPSDQKLDJHUDOPHQWHID]SURJUDPDo}HV
DQXDLVGHLPSRUWDomRMXQWRDRVVHXVIRUQHFHGRUHVDWUDYpVGHHPLVVmRGHSHGLGRVGHFRPSUDHQmR
WHP FRQWUDWRV GH IRUQHFLPHQWR 1R PHUFDGR ORFDO DV QHJRFLDo}HV VmR WDPEpP IHLWDV DWUDYpV GD
IRUPDOL]DomRGHSHGLGRVGHFRPSUDEHPFRPRGDFHOHEUDomRGHFRQWUDWRVFRPVHXVIRUQHFHGRUHV
HVWH ~OWLPR HP PHQRU HVFDOD  1R PHUFDGR ORFDO p PDLV KDELWXDO D FRPSUD spot, RX VHMD VHP
SURJUDPDo}HVGHFRPSUD$VUHODo}HVFRPRVIRUQHFHGRUHVQmRHVWmRVXMHLWDVDUHJXODPHQWDo}HV
RXFRQWUROHVHVSHFtILFRV

0HUFDGR1DFLRQDO
,PSRUWDGR
ESTADOS UNIDOS
BOLIVIA
CHILE
CHINA
Outros países
&RPSUDVGH,QVXPRV

(ii)




4%
8%
4%
5%
9%












eventual dependência de poucos fornecedores

1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD QmR SRVVXL GHSHQGrQFLD GH SRXFRV
IRUQHFHGRUHV $EDL[R D SDUWLFLSDomR GRV SULQFLSDLV IRUQHFHGRUHV GD &RPSDQKLD QR DQR ILVFDO GH

GDVFRPSUDVGHLQVXPRVUHDOL]DGDVQRDQRILVFDOGH
)RUQHFHUGRU
)RUQHFHUGRU
)RUQHFHUGRU
)RUQHFHUGRU
)RUQHFHUGRU
2XWURV  
7RWDO

(iii)

([WHUQR
1DFLRQDO
1DFLRQDO
1DFLRQDO
([WHUQR









eventual volatilidade em seus preços

Fertilizantes Especiais, micro de solo, organomineral e industrial
(VVHV VHJPHQWRV WrP FRPR SULQFLSDLV PDWpULDV SULPDV GHWHUPLQDGRV PLQHUDLV RX FRPSRVWRV
TXtPLFRVEiVLFRVTXHVmRQHJRFLDGRVQRPHUFDGRLQWHUQDFLRQDOHSRGHPVHUFRPSUDGRVGHGLYHUVRV
SDtVHV$FRPSDQKLDEXVFDQHVVHVPLQHUDLVRXFRPSRVWRVDIRQWHGRVHOHPHQWRVTXHVmRH[LJLGRV
GHQWURGDQHFHVVLGDGHQXWULFLRQDOGDSODQWDHVHUmRGHSRLVWUDEDOKDGRVGHQWURGHXPDIRUPXODomR
QRSURGXWRILQDO
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7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

3RUH[HPSORD&RPSDQKLDFRPSUD8OH[LWDFRPRIRQWHGRHOHPHQWR%RUR$8OH[LWDpXPPLQHUDO
ERUDWRKLGUDWDGRGHVyGLRHFiOFLR (VVHPLQHUDOSRGHVHUHQFRQWUDGRHPUHJL}HViULGDVSUDLDV
VDOLQDV H ODJRV VDOLQRV UHVVHFDGRV VHQGR RV PDLRUHV GHSyVLWRV FRQKHFLGRV HVWmR QRV (VWDGRV
8QLGRV &DOLIyUQLD H 1HYDGD  &KLOH 5HJLmR GH 7DUDSDFi  H &D]DTXLVWmR $ &RPSDQKLD WHP
FRPSUDGRD8OH[LWDGD%ROtYLDSRUpPHVVHPLQHUDOSRGHULDWHURXWUDVDOWHUQDWLYDVGHVXSULPHQWRV
2XWURV PLQHUDLV H FRPSRVWRV LPSRUWDQWHV TXH VmR PDWpULD SULPD SDUD HVVHV VHJPHQWRV VmR
75,2;,'2'(02/,%'(1,22;,'2'(=,1&268/)$72'(=,1&20212&$5%21$72'(
327$66,2 H (;2)5( $ FRPSDQKLD WHP XPD IRQWH GH VXSULPHQWRV EHP SXOYHUL]DGD QHQKXPD
PDWpULDSULPDUHSUHVHQWDPDLVGRTXHGRFXVWRGHLQVXPRV
&RPSUDVGH,QVXPRV&RPSDQKLD

(PEDODJHP
0DWpULD3ULPD
ULEXITA Farelada
TRIOXIDO DE MOLIBDENIO
ULEXITA Granulada
MAP PURIFICADO
OXIDO DE ZINCO
Outras
7RWDO



9%
91%
8%
5%
2%
3%
3%
69%



12%
88%
9%
5%
6%
3%
4%
62%


$V SULQFLSDLV PDWpULDVSULPDV VRIUHP YRODWLOLGDGH HP IXQomR GD RIHUWD H GHPDQGD PXQGLDO D
GHPDQGD GHSHQGH GDV GLYHUVDV ILQDOLGDGHV GH XVR GR PLQHUDO RX FRPSRVWR TXtPLFR HVSHFtILFR
JHUDOPHQWHHVVDVPDWpULDVSULPDVWHPPDLVILQDOLGDGHGRVTXHDSHQDVRXVRQDDJULFXOWXUD2XWUR
SRQWR LPSRUWDQWH p TXH HODV VREUHP D LQIOXrQFLD GR GyODU VHMD HOD GLUHWD FRPR QRV FDVRV GH
LPSRUWDomRRXLQGLUHWDQRVFDVRVTXHVmRFRPSUDGDVQRPHUFDGRLQWHUQR
Segmento Biológicos
$V SULQFLSDLV PDWpULDV QR VHJPHQWR GH ELROyJLFR VmR DoXFDUHV IHUPHQWDomR OtTXLGD  H DUUR]
IHUPHQWDomRVyOLGD $PERVVmRFRPPRGLWLHVDJUtFRODVHHVWDQGRVXMHLWRViVYDULDo}HVGHSUHoR
LQHUHQWHVDRIHUWDHGHPDQGDGHDOLPHQWRV,PSRUWDQWHUHVVDOWDUDDOWDLQIOXrQFLDGRGyODUPHVPR
TXDQGRDGTXLULGRVORFDOPHQWH
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7.4 - Clientes Responsáveis Por Mais de 10% da Receita Líquida Total

&OLHQWHVUHVSRQViYHLVSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO
D  montante total de receitas provenientes do cliente.
1HQKXPFOLHQWHIRLUHVSRQViYHOSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLDQRVH[HUFtFLRV
VRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
E  segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente.
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLFOLHQWHVUHVSRQViYHLVLQGLYLGXDOPHQWH
SRUPDLVGHGHVXDUHFHLWDOtTXLGD
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7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades

(IHLWRVUHOHYDQWHVGDUHJXODomRHVWDWDOQDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD
a) necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e
histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações
(i)

Regulação da Vigilância Sanitária 

2VLVWHPDGHYLJLOkQFLDVDQLWiULDpUHJXODGRQRkPELWRIHGHUDOSHOD$JrQFLD1DFLRQDOGH9LJLOkQFLD
6DQLWiULD ³$19,6$´ DTXDOFRQVLVWHHPXPDDXWDUTXLDVREUHJLPHHVSHFLDOOLJDGDDR0LQLVWpULRGD
6D~GH FULDGD SHOD /HL Q  GH  GH MDQHLUR GH  5HIHULGD OHL WDPEpP FULRX R 6LVWHPD
1DFLRQDO GH 9LJLOkQFLD 6DQLWiULD R TXDO p IRUPDGR SHOD $19,6$ SHOR &RQVHOKR 1DFLRQDO GH
6HFUHWDULDV (VWDGXDLV GH 6D~GH SHOR &RQVHOKR 1DFLRQDO GH 6HFUHWDULDV 0XQLFLSDLV GH 6D~GH H
&HQWURVGH9LJLOkQFLD6DQLWiULD)HGHUDO(VWDGXDOH0XQLFLSDO
$ $19,6$ WHP FRPR REMHWLYR SURWHJHU D VD~GH GD SRSXODomR EHP FRPR FRQWURODU RV ULVFRV
UHODFLRQDGRV j SURGXomR H XVR GRV SURGXWRV VXMHLWRV DR FRQWUROH GH YLJLOkQFLD VDQLWiULD HP
FRRUGHQDomRFRPRVHVWDGRVPXQLFtSLRVH'LVWULWR)HGHUDO3DUDDWLQJLUWDOREMHWLYRD$19,6$p
UHVSRQViYHOSRUGHQWUHRXWUDVDWLYLGDGHV L FRRUGHQDUWRGDVDVDXWRULGDGHVUHVSRQViYHLVTXHHVWmR
UHODFLRQDGDV DRV DVVXQWRV GH YLJLOkQFLD VDQLWiULD HP WRGRV RV QtYHLV IHGHUDWLYRV LL  UHJXODU
GHVHQYROYHU H H[HFXWDU SROtWLFDV GH YLJLOkQFLD VDQLWiULD LLL FRQFHGHU UHJLVWURV SDUD SURGXWRV
DOLPHQWtFLRV IDUPDFrXWLFRV FRVPpWLFRV PDWHULDLV H HTXLSDPHQWRV GH XVR PpGLFR H VDQHDQWHV
LY LPSRU SHQDOLGDGHV GHYLGR D LQIUDo}HV GD OHL H Y  VXSHUYLVLRQDU R FXPSULPHQWR GD UHJXODomR
DSOLFiYHOjYLJLOkQFLDVDQLWiULD
Agrotóxicos, componentes e afins
1D iUHD GH WR[LFRORJLD D $19,6$ UHDOL]D DV Do}HV YLVDQGR ILVFDOL]DU SURGXWRV H VHUYLoRV TXH
HQYROYDP ULVFRV j VD~GH H VH FDUDFWHUL]HP FRPR DJURWy[LFRV FRPSRQHQWHV H DILQV H RXWUDV
VXEVWkQFLDV TXtPLFDV GH LQWHUHVVH WR[LFROyJLFR 6HQGR DVVLP D $19,6$ FRRUGHQD D DYDOLDomR
WR[LFROyJLFD SDUD ILQV GH UHJLVWUR GRV DJURWy[LFRV D UHDYDOLDomR GH PROpFXODV Mi UHJLVWUDGDV H D
HODERUDomRGHUHJXODPHQWRVWpFQLFRVHPRQRJUDILDVGRVLQJUHGLHQWHVDWLYRVGRVDJURWy[LFRV
1HVVHVHQWLGRD5HVROXomRGD'LUHWRULD&ROHJLDGD ³5'&´ QGHGHMXOKRGHGLVS}H
VREUHRVFULWpULRVSDUDDYDOLDomRHFODVVLILFDomRWR[LFROyJLFDSULRUL]DomRGDDQiOLVHHFRPSDUDomR
GDDomRWR[LFROyJLFDGHDJURWy[LFRVFRPSRQHQWHVDILQVHSUHVHUYDWLYRVGHPDGHLUD$5'&Q
GHGHRXWXEURGHGLVS}HVREUHRSURFHGLPHQWRVLPSOLILFDGRSDUDDDYDOLDomRWR[LFROyJLFD
SDUD R UHJLVWUR H DOWHUDo}HV SyVUHJLVWUR GH SURGXWRV WpFQLFRV SUpPLVWXUDV DJURWy[LFRV DILQV H
SUHVHUYDWLYRV GH PDGHLUD $ 5'& Q  GH  GH PDUoR GH  HVWDEHOHFH RV FULWpULRV H RV
SURFHGLPHQWRVSDUDRSURFHVVRGHUHDYDOLDomRWR[LFROyJLFDGHLQJUHGLHQWHVDWLYRVGHDJURWy[LFRVQR
kPELWRGD$19,6$
$DYDOLDomRWR[LFROyJLFDpXPDGDVHWDSDVREULJDWyULDVQRSURFHVVRGHUHJLVWURGHDJURWy[LFRVTXH
FRQWHPSOD D DYDOLDomR GH WUrV yUJmRV GR JRYHUQR IHGHUDO 0LQLVWpULR GD $JULFXOWXUD 3HFXiULD H
$EDVWHFLPHQWR±0$3$,QVWLWXWR%UDVLOHLURGR0HLR$PELHQWHHGRV5HFXUVRV1DWXUDLV5HQRYiYHLV
,%$0$HD$19,6$
$/HLQGHGHDJRVWRGHTXHGLVS}HVREUHDVVDQo}HVDSOLFiYHLVjVLQIUDo}HVQR
kPELWRGR6LVWHPD1DFLRQDOGH9LJLOkQFLD6DQLWiULDGHWHUPLQDTXHVHPSUHMXt]RGDVVDQo}HVGH
QDWXUH]D FLYLO RX SHQDO FDEtYHLV DV LQIUDo}HV VDQLWiULDV VHUmR SXQLGDV DOWHUQDWLYD RX
FXPXODWLYDPHQWH FRP DVVDQo}HV GH DGYHUWrQFLDDSUHHQVmR GR SURGXWR LQXWLOL]DomR GH SURGXWR
LQWHUGLomRGHSURGXWRHRXGRHVWDEHOHFLPHQWRVXVSHQVmRGHYHQGDVHRXGDIDEULFDomRGHSURGXWR
FDQFHODPHQWRGRUHJLVWURGRSURGXWRSURLELomRGHSURSDJDQGDFDQFHODPHQWRGDDXWRUL]DomRSDUD
IXQFLRQDPHQWR GD HPSUHVD FDQFHODPHQWR GR DOYDUi GH OLFHQFLDPHQWR GR HVWDEHOHFLPHQWR
LQWHUYHQomR QR HVWDEHOHFLPHQWR TXH UHFHED UHFXUVRV S~EOLFRV GH TXDOTXHU HVIHUD LPSRVLomR GH
PHQVDJHPUHWLILFDGRUDVXVSHQVmRGDSURSDJDQGDHSXEOLFLGDGHHRXLPSRVLomRGHPXOWD$PXOWD
SRGHYDULDUHQWUH5 GRLVPLOUHDLV H5 XPPLOKmRHTXLQKHQWRVPLOUHDLV 
DGHSHQGHUGDJUDYLGDGHGDLQIUDomR
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(ii)

Regulação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA

20LQLVWpULRGD$JULFXOWXUD3HFXiULDH$EDVWHFLPHQWR ³0$3$´ pXPDHQWLGDGHGDDGPLQLVWUDomR
S~EOLFD UHVSRQViYHO SRU DX[LOLDU R JRYHUQR IHGHUDO QR GHVHQYROYLPHQWR H JHVWmR GRV VHWRUHV GH
DJULFXOWXUDSHFXiULDHDOLPHQWRV$OpPGLVVRR0$3$HVWiRUJDQL]DGRHPYiULRVGHSDUWDPHQWRV
UHVSRQViYHLVSRUGLIHUHQWHVVHWRUHVGRDJURQHJyFLR
$VSULQFLSDLVDWULEXLo}HVGR0$3$FRQVLVWHPHPIRUPXODUSROtWLFDVHUHJXODPHQWDo}HVUHODWLYDVDR
GHVHQYROYLPHQWR GR DJURQHJyFLR LQFOXLQGR DTXHODV UHODFLRQDGDV DR PHUFDGR WHFQRORJLD
RUJDQL]DomRHDVSHFWRVDPELHQWDLVDILPGHJDUDQWLUDRIHUWDGHDOLPHQWRVFRQGLo}HVGHWUDEDOKRH
DHUUDGLFDomRGDVGLVSDULGDGHVVRFLDLV
Fertilizantes, corretivos, inoculantes, biofertilizantes, remineralizadoras e substratos para plantas
destinados à agricultura
(VSHFLILFDPHQWH HP UHODomR jV DWLYLGDGHV H[HUFLGDV SHOD &RPSDQKLD D /HL Q  GH  GH
GH]HPEUR GH  R 'HFUHWR Q  GH  GH MDQHLUR GH  ³'HFUHWR Q ´  D
,QVWUXomR1RUPDWLYDQGHGHRXWXEURGH ³,10$3$Q´ HD,QVWUXomR1RUPDWLYD
QGHGHDJRVWRGHUHJXODPHQWUHRXWURVDVSHFWRVDILVFDOL]DomRGRVSURFHGLPHQWRVD
VHUHP DGRWDGRV SDUD SURGXomR LPSRUWDomR H[SRUWDomR H FRPpUFLR GH IHUWLOL]DQWHV FRUUHWLYRV
LQRFXODQWHVELRIHUWLOL]DQWHVUHPLQHUDOL]DGRUHVHVXEVWUDWRVSDUDSODQWDVGHVWLQDGRVjDJULFXOWXUD
2VHVWDEHOHFLPHQWRVTXHSURGX]HPLPSRUWDPRXFRPHUFLDOL]DPIHUWLOL]DQWHVGHYHPVROLFLWDURVHX
UHJLVWURDR0$3$
2VUHJLVWURVGHHVWDEHOHFLPHQWRVVHUmRHIHWXDGRVSRUXQLGDGHGHHVWDEHOHFLPHQWRWHQGRSUD]RGH
YDOLGDGHGHFLQFRDQRVSRGHQGRVHUUHQRYDGRVSRULJXDLVSHUtRGRV$UHQRYDomRGRUHJLVWURGHYHUi
VHUUHTXHULGDFRPDQWHFHGrQFLDGH WULQWD D VHVVHQWD GLDVGHVHXYHQFLPHQWR
3DUDILQVGHUHJLVWURRXFDGDVWURRVHVWDEHOHFLPHQWRVVmRFODVVLILFDGRVGHDFRUGRFRPDFDWHJRULD
GRSURGXWRDDWLYLGDGHHDFDUDFWHUtVWLFDGRSURGXWRQRVWHUPRVGRDUWLJRGD,10$3$Q
3RU VXD YH] RV IHUWLOL]DQWHV GHYHP VHU UHJLVWUDGRV SHORV HVWDEHOHFLPHQWRV SURGXWRUHV H
LPSRUWDGRUHVQR0$3$2UHJLVWURGHSURGXWRVHUiFRQFHGLGRPHGLDQWHDHPLVVmRGHXPFHUWLILFDGR
HVSHFtILFRHSRGHUiVHUFRQFHGLGRVRPHQWHSDUDXPDXQLGDGHGHHVWDEHOHFLPHQWRGHXPDPHVPD
HPSUHVDSRGHQGRVHUXWLOL]DGRSRUWRGRVRVVHXVHVWDEHOHFLPHQWRVUHJLVWUDGRVQDPHVPDFDWHJRULD
GRWLWXODUGRUHJLVWURGRSURGXWR(VVHUHJLVWURGHSURGXWRWHPYDOLGDGHHPWRGRRWHUULWyULRQDFLRQDO
HSUD]RGHYLJrQFLDLQGHWHUPLQDGRVDOYRQRFDVRGRVSURGXWRVQRYRVQDFLRQDLVRXLPSRUWDGRVTXH
QmR FRQWHP FRP DQWHFHGHQWHV GH XVR QR 3DtV TXH WHUmR UHJLVWUR WHPSRUiULR GH SURGXWR FRP
YDOLGDGHGH GRLV DQRV
'H DFRUGR FRP R 'HFUHWR Q  DV SHQDOLGDGHV SRU GHVFXPSULU DV H[LJrQFLDV GDV
OHJLVODo}HV DJUtFRODV VmR L  DGYHUWrQFLD LL PXOWD GH DWp 5 WULQWD H RLWR PLO UHDLV 
LLL PXOWDLJXDODFLQFRYH]HVRYDORUGDVGLIHUHQoDVSDUDPHQRVHQWUHRWHRUGRVPDFURQXWULHQWHV
SULPiULRV GR SURGXWR UHJLVWUDGRV RX GHFODUDGRV H RV UHVXOWDGRV DSXUDGRV QD DQiOLVH FDOFXODGD
VREUHRORWHGHIHUWLOL]DQWHSURGX]LGRFRPHUFLDOL]DGRRXHVWRFDGR LY FRQGHQDomRGRSURGXWR Y 
LQXWLOL]DomRGRSURGXWR YL VXVSHQVmRGRUHJLVWUR YLL FDQFHODPHQWRGRUHJLVWURH YLLL LQWHUGLomR
WHPSRUiULDRXGHILQLWLYDGRHVWDEHOHFLPHQWR
Produtos de alimentação animal
$ILVFDOL]DomRGDLQG~VWULDHGRFRPpUFLRGHSURGXWRVGHDOLPHQWDomRDQLPDOWDPEpPpUHDOL]DGR
SHOR 0$3$ $VVLP GH DFRUGR FRP R 'HFUHWR Q  GH  GH GH]HPEUR GH  ³'HFUHWR
Q´ WRGRHVWDEHOHFLPHQWRTXHIDEULTXHPDQLSXOHIUDFLRQHHQYDVHURWXOHFRQWUROHD
TXDOLGDGH FRPHUFLH DUPD]HQH GLVWULEXD LPSRUWH RX H[SRUWH SURGXWRV GHVWLQDGRV j DOLPHQWDomR
DQLPDOSDUDVLRXSDUDWHUFHLURVGHYHREULJDWRULDPHQWHHVWDUUHJLVWUDGRQR0$3$
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6HQGR DVVLP RV SURGXWRV GHVWLQDGRV j DOLPHQWDomR DQLPDO SDUD VHUHP FRPHUFLDOL]DGRV GHYHP
REULJDWRULDPHQWH HVWDU UHJLVWUDGRV QR 0$3$ FRP H[FHomR GH LQJUHGLHQWHV VXSOHPHQWRV SDUD
UXPLQDQWHV SUHPL[ Q~FOHRV FRQFHQWUDGRV H UDo}HV GHVWLQDGRV j DOLPHQWDomR DQLPDO TXH VmR
LVHQWRVGHUHJLVWURFRQIRUPHGLVSRVWRQD,QVWUXomR1RUPDWLYDQGHGHDJRVWRGH
$,QVWUXomR1RUPDWLYDQGHGHDEULOGH ³,QVWUXomR1RUPDWLYDQ´ HVWDEHOHFH
RV SURFHGLPHQWRV YLD VLVWHPD HOHWU{QLFR GLVSRQLELOL]DGR SHOR 0$3$ SDUD R UHJLVWUR FDGDVWUR
UHQRYDomR DOWHUDomR VXVSHQVmR WHPSRUiULD H FDQFHODPHQWR GH UHJLVWUR H FDGDVWUR GRV
HVWDEHOHFLPHQWRVHSURGXWRVGHVWLQDGRVjDOLPHQWDomRDQLPDOGHTXHWUDWDR'HFUHWRQ
2 UHJLVWUR GH HVWDEHOHFLPHQWR SRVVXL YDOLGDGH HP WRGR R WHUULWyULR QDFLRQDO H VHUi HIHWXDGR SRU
XQLGDGHIDEULOHWHUiSUD]RGHYDOLGDGHGHFLQFRDQRVSRGHQGRVHUUHQRYDGRSHORPHVPRSHUtRGR
VXFHVVLYDPHQWH$UHQRYDomRGRUHJLVWURGHHVWDEHOHFLPHQWRGHYHUiVHUSOHLWHDGDFRPDQWHFHGrQFLD
GHDWp VHVVHQWD GLDVGHVHXYHQFLPHQWR1RWDVHTXHRUHJLVWURGHHVWDEHOHFLPHQWRpFRQFHGLGR
DSyV LQVSHomR SUpYLD GH WRGDV DV GHSHQGrQFLDV LQVWDODo}HV H HTXLSDPHQWRV GH DFRUGRFRP DV
ERDVSUiWLFDVGHIDEULFDomR
&DVRD&RPSDQKLDGHVFXPSUDTXDLVTXHUGHVXDVREULJDo}HVSHUDQWHR0$3$VHMDSRUQmRPDQWHU
YLJHQWHVRVDOYDUiVGRVHVWDEHOHFLPHQWRVRXSRUQmRPDQWHUYLJHQWHVRXUHQRYDURVUHJLVWURVGRV
SURGXWRVRXDLQGDHPFDVRGHQmRREVHUYkQFLDGDOHJLVODomRVHWRULDOHVWDUiVXMHLWDjVVHJXLQWHV
VDQo}HVSUHYLVWDVQR'HFUHWRQVHPSUHMXt]RGDVVDQo}HVFLYLVHSHQDLVDSOLFiYHLV L 
DGYHUWrQFLD LL PXOWDGHDWp GH] VDOiULRVPtQLPRV LLL DSUHHQVmRGHPDWpULDVSULPDVHSURGXWRV
DFDEDGRV LY VXVSHQVmRLPSHGLPHQWRRXLQWHUGLomRWHPSRUiULDRXGHILQLWLYDGHIXQFLRQDPHQWRH
Y FDVVDomRRXFDQFHODPHQWRGRUHJLVWUR
Agrotóxicos, componentes e afins
$/HLQGHGHMXOKRGH ³/HLQ´ HR'HFUHWRQGHGHMDQHLURGH
 ³'HFUHWRQ´ GLVS}HPVREUHDSHVTXLVDH[SHULPHQWDomRSURGXomRHPEDODJHP
H URWXODJHP WUDQVSRUWH DUPD]HQDPHQWR FRPHUFLDOL]DomR SURSDJDQGD FRPHUFLDO XWLOL]DomR
LPSRUWDomRH[SRUWDomRGHVWLQRILQDOGRVUHVtGXRVHHPEDODJHQVUHJLVWURFODVVLILFDomRFRQWUROH
LQVSHomRHILVFDOL]DomRGHDJURWy[LFRVFRPSRQHQWHVHDILQV
$ /HL Q  HP VHX DUWLJR  GHWHUPLQD TXH RV DJURWy[LFRV VHXV FRPSRQHQWHV H DILQV
VRPHQWH SRGHUmR VHU SURGX]LGRV H[SRUWDGRV LPSRUWDGRV FRPHUFLDOL]DGRV H XWLOL]DGRV VH
SUHYLDPHQWH UHJLVWUDGRV HP yUJmR IHGHUDO GH DFRUGR FRP DV GLUHWUL]HV H H[LJrQFLDV GRV yUJmRV
IHGHUDLV UHVSRQViYHLV SHORV VHWRUHV GD VD~GH GR PHLR DPELHQWH H GD DJULFXOWXUD RV TXDLV
FRUUHVSRQGHPUHVSHFWLYDPHQWHj$19,6$,%$0$H0$3$
$VHPSUHVDVTXHGHVHMDPGHVHQYROYHUDWLYLGDGHVFRPDJURWy[LFRV GHYHPLQLFLDURSURFHGLPHQWR
DWUDYpVGHSOHLWRGR5HJLVWUR(VSHFLDO7HPSRUiULR 5(7 MXQWRDR0$3$GHVWLQDGRDDWULEXLURGLUHLWR
GH XWLOL]DU XP DJURWy[LFR FRPSRQHQWH RX DILP SDUD ILQDOLGDGHV HVSHFtILFDV HP SHVTXLVD H
H[SHULPHQWDomR SHOR WHPSR GH  WUrV  DQRV UHQRYiYHLV SRU LJXDO SHUtRGR 2V GHPDLV WLSRV GH
UHJLVWURVmRGHILQLWLYRVVHQGRHOHVRVUHJLVWURVGHSURGXWRWpFQLFR 37 3Up0LVWXUD 30 H3URGXWR
)RUPXODGR 3) $VVLPR0$3$PDQWpPXPDOLVWDDWXDOL]DGDGHHVWDEHOHFLPHQWRVDXWRUL]DGRVD
GLVWULEXLUHVWHVSURGXWRVGHPRGRTXHFDGDHVWDGRWHPDVSUySULDVUHJUDVHUHFRPHQGDo}HVSDUD
VXDFRPHUFLDOL]DomR
2 UHJLVWUR GH DJURWy[LFRV QR %UDVLO QmR SRVVXL SUHYLVmR OHJDO SDUD UHQRYDomR RX UHYDOLGDomR
SRVVXLQGRYDOLGDGHLQGHWHUPLQDGD'HVVDIRUPDR'HFUHWRQGHHVWDEHOHFHTXHRV
yUJmRV IHGHUDLV UHVSRQViYHLV SHORV VHWRUHV GD VD~GH GR PHLR DPELHQWH H GD DJULFXOWXUD GHYHP
SURPRYHUDUHDYDOLDomRGRUHJLVWURGHDJURWy[LFRVTXDQGRQHFHVViULR
$,QVWUXomR1RUPDWLYD&RQMXQWD±,1&QGHGHVHWHPEURGHHVWDEHOHFHRVSURFHGLPHQWRV
JHUDLV SDUD ILQV GH UHDYDOLDomR DJURQ{PLFD WR[LFROyJLFD RX DPELHQWDO GRV DJURWy[LFRV VHXV
FRPSRQHQWHVHDILQVVHQGRGHILQLGDVDVVLWXDo}HVHPTXHGHYHPVHUHIHWXDGDVDVUHDYDOLDo}HVGH
DJURWy[LFRVQR%UDVLO
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'HVVHPRGRQRkPELWRGD$19,6$D5'&QGHGHPDUoRGHGLVS}HVREUHRVFULWpULRV
H RV SURFHGLPHQWRV SDUD R SURFHVVR GH UHDYDOLDomR WR[LFROyJLFD GH LQJUHGLHQWHV DWLYRV GH
DJURWy[LFRV TXH DSUHVHQWDUHP LQGtFLRV GH DOWHUDomR GRV ULVFRV j VD~GH KXPDQD $ SDUWLU GD
UHDYDOLDomRSRGHVHFRQFOXLU L SHODPDQXWHQomRGRLQJUHGLHQWHDWLYRGRDJURWy[LFRVHXVSURGXWRV
WpFQLFRVHIRUPXODGRVVHPDOWHUDo}HVQRVVHXVUHJLVWURV LL SHODPDQXWHQomRGRLQJUHGLHQWHDWLYR
GRDJURWy[LFRVHXVSURGXWRVWpFQLFRVHIRUPXODGRVFRPDGRomRGHPHGLGDVGHPLWLJDomRGHULVFRV
j VD~GH LLL  SHOD PDQXWHQomR GR LQJUHGLHQWH DWLYR GR DJURWy[LFR VHXV SURGXWRV WpFQLFRV H
IRUPXODGRV FRP QHFHVVLGDGH GH DOWHUDo}HV QRV VHXV UHJLVWURV LY  SHOD VXVSHQVmR GR XVR GR
LQJUHGLHQWH DWLYR GR DJURWy[LFR VHXV SURGXWRV WpFQLFRV H IRUPXODGRV Y  RX SHOD SURLELomR GD
SURGXomRGDLPSRUWDomRGDH[SRUWDomRGDFRPHUFLDOL]DomRHRXGRXVRGRLQJUHGLHQWHDWLYRGR
DJURWy[LFRVHXVSURGXWRVWpFQLFRVHIRUPXODGRV
1RV WHUPRV GR DUWLJR  GD /HL Q  VHP SUHMXt]R GDV UHVSRQVDELOLGDGHV FLYLO H SHQDO
FDEtYHLVHGDVPHGLGDVFDXWHODUHVDLQIUDomRjVGLVSRVLo}HVDSOLFiYHLVDRVDJURWy[LFRVLPSOLFDPD
DSOLFDomRLVRODGDRXFXPXODWLYDPHQWHGDVVHJXLQWHVVDQo}HV L DGYHUWrQFLD LL PXOWDGHDWp
PLO YH]HV R 0DLRU 9DORUGH 5HIHUrQFLD  095 DSOLFiYHO HPGREUR HP FDVRGH UHLQFLGrQFLD LLL 
FRQGHQDomR GH SURGXWR LY  LQXWLOL]DomR GH SURGXWR Y  VXVSHQVmR GH DXWRUL]DomR UHJLVWUR RX
OLFHQoD YL FDQFHODPHQWRGHDXWRUL]DomRUHJLVWURRXOLFHQoD YLL LQWHUGLomRWHPSRUiULDRXGHILQLWLYD
GHHVWDEHOHFLPHQWR YLLL GHVWUXLomRGHYHJHWDLVSDUWHVGHYHJHWDLVHDOLPHQWRVFRPUHVtGXRVDFLPD
GRSHUPLWLGRH L[ GHVWUXLomRGHYHJHWDLVSDUWHVGHYHJHWDLVHDOLPHQWRVQRVTXDLVWHQKDKDYLGR
DSOLFDomRGHDJURWy[LFRVGHXVRQmRDXWRUL]DGRDFULWpULRGRyUJmRFRPSHWHQWH
$V OLFHQoDV H DXWRUL]Do}HV SRVVXHP SUD]R GH YDOLGDGH H GHYHP VHU UHQRYDGDV GH WHPSRV HP
WHPSRVFRPRXVHPRSDJDPHQWRGHWD[DVGHUHQRYDomR(PUD]mRGDVGLILFXOGDGHVHOHQWLGmRGH
DOJXQV yUJmRV DGPLQLVWUDWLYRV D &RPSDQKLD SRGH QmR FRQVHJXLU REWHU WRGDV DV OLFHQoDV
QHFHVViULDVRXDLQGDQmRREWHUDVVXDVUHQRYDo}HVGHIRUPDWHPSHVWLYD$OpPGLVVRRFHQiULRGH
SDQGHPLDGD&29,'SRGHWHUHIHLWRVQRVSUD]RVHSURFHGLPHQWRVSDUDUHQRYDomRGDVOLFHQoDV
(iii)

Regulação acerca do uso de substâncias químicas controladas

2XVRGHFHUWDVVXEVWkQFLDVTXtPLFDVpFRQWURODGRSHOR([pUFLWR%UDVLOHLURSHOD3ROtFLD)HGHUDOHRX
SHOD 3ROtFLD &LYLO GH PRGR TXH DV HPSUHVDV TXH H[HUFHP DWLYLGDGHV HQYROYHQGR R XVR GH
VXEVWkQFLDVFRQWURODGDVGHYHPVHUOLFHQFLDGDVSRUWDLVDXWRULGDGHV
&RP UHODomR DR ([pUFLWR R 'HFUHWR Q  GH  GH VHWHPEUR GH  TXH DSURYD R
5HJXODPHQWR GH 3URGXWRV &RQWURODGRV GLVS}H VREUH DV QRUPDV GH ILVFDOL]DomR GRV 3URGXWRV
&RQWURODGRVSHOR([pUFLWR ³3&(´ TXHVmRDTXHOHVTXHDSUHVHQWDPSRGHUGHVWUXWLYRSURSULHGDGHV
TXHSRVVDPFDXVDUGDQRVjVSHVVRDVRXDRSDWULP{QLRRXLQGLFDomRGHQHFHVVLGDGHGHUHVWULomR
GHXVRSRUPRWLYRGHLQFROXPLGDGHS~EOLFDEHPFRPRRVGHLQWHUHVVHPLOLWDUFDEHQGRDR&RPDQGR
GR([pUFLWRDHODERUDomRGDOLVWDGRV3&(HVXDVDOWHUDo}HV
'H DFRUGR FRP R DUWLJR  GR UHIHULGR GHFUHWR FRPSHWH DR &RPDQGR GR ([pUFLWR UHJXODPHQWDU
DXWRUL]DUHILVFDOL]DURH[HUFtFLRSRUSHVVRDVItVLFDVRXMXUtGLFDVGDVDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRP
3&( GH IDEULFDomR FRPpUFLR LPSRUWDomR H[SRUWDomR XWLOL]DomR SUHVWDomR GH VHUYLoRV
FROHFLRQDPHQWRWLURGHVSRUWLYRRXFDoD
&RQIRUPHGLVSRVWRQRDUWLJRGR5HJXODPHQWRGH3URGXWRV&RQWURODGRVFRPSHWHDR&RPDQGRGR
([pUFLWR D ILVFDOL]DomR GH 3&( TXH VHUi H[HFXWDGD SRU PHLR GH VHXV yUJmRV VXERUGLQDGRV RX
YLQFXODGRV GH IRUPD TXH R &RPDQGR GR ([pUFLWR SRGHUi ILUPDU DFRUGRV RX FRQYrQLRV SDUD D
H[HFXomRGHDWLYLGDGHVFRPSOHPHQWDUHVHDFHVVyULDV1RVWHUPRVGRDUWLJRGR5HJXODPHQWRGH
3URGXWRV &RQWURODGRV RV yUJmRV HVWDGXDLV H GLVWULWDLV FRP SRGHU GH SROtFLD MXGLFLiULD H DTXHOHV
VXERUGLQDGRVRXYLQFXODGRVDR&RPDQGRGR([pUFLWRSRGHUmRFXLGDUGDVDo}HVGHILVFDOL]DomRGH
3&(
$VHPSUHVDVTXHFRPHWHUDPLQIUDo}HVDGPLQLVWUDWLYDVHPIDFHjVGHWHUPLQDo}HVGR5HJXODPHQWR
GH3URGXWRV&RQWURODGRGR([pUFLWRVHPSUHMXt]RGDVVDQo}HVGHQDWXUH]DFLYLORXSHQDOHVWDUmR
VXMHLWDVj L DGYHUWrQFLD LL PXOWDVLPSOHV LLL PXOWDSUpLQWHUGLWyULD LY LQWHUGLomRRX Y FDVVDomR
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&RPUHODomRj3ROtFLD)HGHUDOD/HLQGHGHGH]HPEURGH ³/HLQ´ 
HVWDEHOHFHDVQRUPDVGHFRQWUROHHILVFDOL]DomRVREUHSURGXWRVTXtPLFRVTXHGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH
SRVVDP VHU GHVWLQDGRV j HODERUDomR LOtFLWD GH VXEVWkQFLDV HQWRUSHFHQWHV SVLFRWUySLFDV RX TXH
GHWHUPLQHPGHSHQGrQFLDVItVLFDRXSVtTXLFD$VVLPFRPSHWHDR'HSDUWDPHQWRGH3ROtFLD)HGHUDO
R FRQWUROH H D ILVFDOL]DomR GRV SURGXWRV TXtPLFRV GH PRGR TXH SDUD H[HUFHU DWLYLGDGHV GH
IDEULFDomR SURGXomR DUPD]HQDPHQWR WUDQVIRUPDomR HPEDODJHP FRPSUD YHQGD
FRPHUFLDOL]DomRDTXLVLomRSRVVHGRDomRHPSUpVWLPRSHUPXWDUHPHVVDWUDQVSRUWHGLVWULEXLomR
LPSRUWDomR H[SRUWDomR UHH[SRUWDomR FHVVmR UHDSURYHLWDPHQWR UHFLFODJHP WUDQVIHUrQFLD H
XWLOL]DomRDSHVVRDMXUtGLFDGHYHFDGDVWUDUHUHTXHUHUOLFHQoDGHIXQFLRQDPHQWRDR'HSDUWDPHQWR
GH 3ROtFLD )HGHUDO GH PRGR TXH TXH WRGDV DV SDUWHV HQYROYLGDV GHYHP SRVVXLU D OLFHQoD GH
IXQFLRQDPHQWRTXDQGRRVOLPLWHVIRUHPVXSHULRUHVDRVSHUPLWLGRV
1RPDLVD3RUWDULDQGHGHPDUoRGHGR0LQLVWpULRGD-XVWLoDH6HJXUDQoD3~EOLFD
HVWDEHOHFH RV SURFHGLPHQWRV SDUD R FRQWUROH H D ILVFDOL]DomR GH SURGXWRV TXtPLFRV H GHILQH RV
SURGXWRVTXtPLFRVVXMHLWRVDFRQWUROHSHOD3ROtFLD)HGHUDO3DUDRUHJXODUH[HUFtFLRGDVDWLYLGDGHV
FRPSURGXWRVTXtPLFRVFRQWURODGRVDVSHVVRDVMXUtGLFDVGHYHUmRVHFDGDVWUDUQD3ROtFLD)HGHUDOD
ILPGHREWHUR&HUWLILFDGRGH5HJLVWUR&DGDVWUDO ³&5&´ EHPFRPRUHTXHUHUR&HUWLILFDGRGH/LFHQoD
GH)XQFLRQDPHQWR ³&/)´ RXD$XWRUL]DomR(VSHFLDO ³$(´ 
2 GHVFXPSULPHQWR GDV QRUPDV HVWDEHOHFLGDV SHOD /HL Q  VHP SUHMXt]R GD
UHVSRQVDELOLGDGHSHQDODFDUUHWDUiQDVVHJXLQWHVPHGLGDVDGPLQLVWUDWLYDV L DGYHUWrQFLDIRUPDO LL 
DSUHHQVmRGRSURGXWRTXtPLFRHQFRQWUDGRHPVLWXDomRLUUHJXODU LLL VXVSHQVmRRXFDQFHODPHQWRGH
OLFHQoDGHIXQFLRQDPHQWR LY UHYRJDomRGDDXWRUL]DomRHVSHFLDO Y PXOWDGH5 GRLVPLO
FHQWRHYLQWHRLWRUHDLVHYLQWHFHQWDYRV D5 XPPLOKmRVHVVHQWDHTXDWURPLOHFHP
UHDLV 
3RUILPFRQIRUPHH[SRVWRDFLPDRVGHPDLVyUJmRVGDSROtFLDHVWDGXDLVHGLVWULWDLV 3ROtFLD&LYLO 
WrP FRPSHWrQFLD SDUD DX[LOLDU D ILVFDOL]DomR GDV DWLYLGDGHV FRP SURGXWRV FRQWURODGRV VHQGR
UHDOL]DGDGHGLYHUVDVIRUPDVFRPRDHPLVVmRHILVFDOL]DomRGHOLFHQoDVSDUDHPSUHVDVGHYHQGR
VHUREVHUYDGDDOHJLVODomRHVWDGXDOSHUWLQHQWH
(iv)

Regulação quanto às inscrições junto a Conselhos Profissionais

$/HLQGHGHRXWXEURGHTXHGLVS}HVREUHRUHJLVWURGHHPSUHVDVQDVHQWLGDGHV
ILVFDOL]DGRUDVGRH[HUFtFLRGHSURILVV}HVGHWHUPLQDHPVHXDUWLJRTXHRUHJLVWURGHHPSUHVDVH
D DQRWDomR GRV SURILVVLRQDLV GHODV HQFDUUHJDGRV OHJDOPHQWH KDELOLWDGRV VHUmR REULJDWyULRV QRV
&RQVHOKRV3URILVVLRQDLVGH&ODVVH
2 FULWpULR OHJDO SDUD D REULJDWRULHGDGH GH UHJLVWUR QRV FRQVHOKRV SURILVVLRQDLV EHP FRPR SDUD D
FRQWUDWDomRGHSURILVVLRQDOGHTXDOLILFDomRHVSHFtILFDpGHWHUPLQDGRSHODDWLYLGDGHEiVLFDRXSHOD
QDWXUH]DGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVSHODHPSUHVD
'H DFRUGR FRP R DUWLJR   LQFLVR ,9 GR 'HFUHWR Q  SDUD R UHJLVWUR GH
HVWDEHOHFLPHQWRQR0$3$SDUDFRPSDQKLDVTXHUHDOL]HPDWLYLGDGHVFRPIHUWLOL]DQWHVpQHFHVViULR
RUHJLVWURSHUDQWHRFRQVHOKRGHHQJHQKDULDRXFRQVHOKRGHTXtPLFD
2'HFUHWRQGHGHGH]HPEURGHHPVHXDUWLJRHVWDEHOHFHTXHVHUiH[LJLGDGR
HVWDEHOHFLPHQWR TXH VH GHGLFDU j IDEULFDomR PDQLSXODomR IUDFLRQDPHQWR RX LPSRUWDomR GRV
SURGXWRVGHVWLQDGRVjDOLPHQWDomRDQLPDODUHVSRQVDELOLGDGHWpFQLFDGHSURILVVLRQDOFRPIRUPDomR
HPPHGLFLQDYHWHULQiULD]RRWHFQLDRXHQJHQKDULDDJURQ{PLFDFRPDFRUUHVSRQGHQWHDQRWDomRQR
FRQVHOKRSURILVVLRQDO
1HVVHVHQWLGRHPSUHVDVTXHIDEULFDPHSURGX]HPIHUWLOL]DQWHVGHIHQVLYRVDJUtFRODVHLQRFXODQWHV
DJURWy[LFRVHSURGXWRVGHQXWULomRDQLPDOGHYHPVHLQVFUHYHUQRFRQVHOKRSURILVVLRQDODSOLFiYHOQD
VHGH GR HVWDGR RQGH VH ORFDOL]DP XPD YH] TXH WDLV HPSUHVDV GHYHP FRQWUDWDU XP SURILVVLRQDO
WpFQLFRKDELOLWDGR
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$V VRFLHGDGHV TXH H[HUFHP DWLYLGDGHV GD iUHD GH HQJHQKDULD H DJURQRPLD GHYHP VH LQVFUHYHU
SHUDQWHRVFRQVHOKRVUHJLRQDLVGHHQJHQKDULDHDJURQRPLDGRVHVWDGRVRQGHVHORFDOL]DP ³&5($´ 
VREULVFRGHSHQDOL]DomRSHORFRQVHOKRUHJLRQDOFRPSHWHQWH&RQIRUPHGHWHUPLQDPD/HLQ
GHGHGH]HPEURGHHR'HFUHWR/HLQGHGHMDQHLURGHRHVWDEHOHFLPHQWR
GHYHUiFRQWUDWDUXPSURILVVLRQDOWpFQLFRKDELOLWDGRTXHSRGHUiRULHQWDUGLULJLUDVVHVVRUDUHSUHVWDU
FRQVXOWRULDDHPSUHVDVIXQGDo}HVHVRFLHGDGHVQRkPELWRGHVXDHVSHFLDOLGDGHEHPFRPRUHDOL]DU
SHUtFLDVHPLWLUHDVVLQDUODXGRVWpFQLFRVHSDUHFHUHV
4XDLVTXHU GHVFXPSULPHQWR j /HL Q  GH  GH GH]HPEUR GH  LPSOLFD QDV VHJXLQWHV
SHQDOLGDGHV L DGYHUWrQFLDUHVHUYDGD LL FHQVXUDS~EOLFD LLL PXOWD LY VXVSHQVmRWHPSRUiULDGR
H[HUFtFLRSURILVVLRQDOH Y FDQFHODPHQWRGHILQLWLYRGRUHJLVWUR
1RHQWDQWRFRPDSXEOLFDomRGD/HLQGHGHPDUoRGHTXHFULDR&RQVHOKR)HGHUDO
GRV7pFQLFRV,QGXVWULDLVR&RQVHOKR)HGHUDOGRV7pFQLFRV$JUtFRODVRV&RQVHOKRV5HJLRQDLVGRV
7pFQLFRV ,QGXVWULDLV H RV &RQVHOKRV 5HJLRQDLV GRV 7pFQLFRV $JUtFRODV ³&)7$´  GHWHUPLQDGDV
PRGDOLGDGHVGHWpFQLFRVDJUtFRODV i.e.,WpFQLFRDJUtFRODHPDJURSHFXiULD TXHHUDPILVFDOL]DGDVH
UHJXODGDVSHOR&5($SDVVDUDPDVHUGHFRPSHWrQFLDGR&)7$GHYHQGRWDQWRRWpFQLFRDJUtFROD
VHUHJLVWUDUQHVVHFRQVHOKRHREWHUDEDL[DGRUHVSHFWLYRUHJLVWURQR&5($TXDQWRDHPSUHVDTXH
WHP UHIHULGR SURILVVLRQDO FRPR UHVSRQViYHO WpFQLFR (P FDVR GH GHVFXPSULPHQWR jV UHJUDV H
UHTXLVLWRV HVWDEHOHFLGRV QD /HL Q  GH  GH PDUoR GH  SRGHUmR VHU DSOLFDGDV DV
VHJXLQWHV VDQo}HV L  DGYHUWrQFLD LL  VXVSHQVmR WHPSRUiULD GH  GLDV D  DQR GR H[HUFtFLR
SURILVVLRQDO LLL FDQFHODPHQWRGRUHJLVWURH LY PXOWDQRYDORUGHDDQXLGDGHV LHSDUDRDQR
GHGHDFRUGRFRPRFDSLWDOVRFLDOGDHPSUHVDDDQXLGDGHYDULDGH5D5 
$/HLQGHGHMXQKRGHTXHFULDRVFRQVHOKRVIHGHUDOHUHJLRQDLVGHTXtPLFDHGLVS}H
VREUHRH[HUFtFLRGDSURILVVmRGHTXtPLFRHVWDEHOHFHHPVHXVDUWLJRVHTXHRUHJLVWURGH
SHVVRDVMXUtGLFDVpREULJDWyULRQRFRQVHOKRUHJLRQDOGHTXtPLFDFRPSHWHQWHHPUD]mRGDDWLYLGDGH
EiVLFD GR HVWDEHOHFLPHQWR RX SHORV VHUYLoRV SUHVWDGRV D WHUFHLURV 2 GHVFXPSULPHQWR GHVVD
GLVSRVLomR DFDUUHWD DR LQIUDWRU R SDJDPHQWR GH PXOWD GH  XP  D  GH]  VDOiULRVPtQLPRV
UHJLRQDLVTXHVHUiDSOLFDGDHPGREURSHORFRQVHOKRUHJLRQDOGHTXtPLFDFRPSHWHQWHHPFDVRGH
UHLQFLGrQFLD
(v)

Regulação sobre Proteção de Dados no Brasil

$V QRUPDV VREUH SULYDFLGDGH H SURWHomR GH GDGRV QR PXQGR WrP HYROXtGR QRV ~OWLPRV DQRV GH
PRGRDHVWDEHOHFHUUHJUDVPDLVREMHWLYDVVREUHFRPRRVGDGRVSHVVRDLVRXVHMDGHWRGDHTXDOTXHU
LQIRUPDomRUHODFLRQDGDDSHVVRDQDWXUDOLGHQWLILFDGDRXLGHQWLILFiYHO
1R%UDVLOHVSHFLILFDPHQWHDWpRDQRGHRWHPDHUDWUDWDGRSHORMXGLFLiULRGHIRUPDFDVXtVWLFD
HSRQWXDOSRUPHLRGDLQWHUSUHWDomRGHXPDVpULHGHGLVSRVLWLYRVOHJDLVHVSDUVRVHVHWRULDLVTXDLV
VHMDP
•

D&RQVWLWXLomR)HGHUDO%UDVLOHLUDTXHHVWDEHOHFHXFRPRGLUHLWRVFRQVWLWXFLRQDLVRGLUHLWRj
LQWLPLGDGHjYLGDSULYDGDHjLPDJHP

•

2&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU /HLQ TXHWURX[HFRQWRUQRVPDLVREMHWLYRV
SDUD D DEHUWXUD GH EDQFRV GH GDGRV GH FRQVXPLGRUHV H FDGDVWUR GH PDXV SDJDGRUHV
HVWDEHOHFHQGR LQFOXVLYH TXH R FRQVXPLGRU GHYH WHU DFHVVR DRV GDGRV SHVVRDLV TXH
FRQVWDPHPWDLVEDQFRVGHGDGRVVREUHHOHEHPFRPRVREUHDVVXDVUHVSHFWLYDVIRQWHV

•

$ /HL GR &DGDVWUR 3RVLWLYR /HLQ  DOWHUDGD HP TXHHVWDEHOHFHX UHJUDV
HVSHFtILFDV SDUD D FULDomR GH EDQFRV GH GDGRV GH ERQV SDJDGRUHV GHWHUPLQDQGR TXH p
GLUHLWRGRFDGDVWUDGRGHQWUHRXWURVVHULQIRUPDGRVREUHDLGHQWLGDGHGRJHVWRUHVREUHR
DUPD]HQDPHQWRHRREMHWLYRGRWUDWDPHQWRGRVVHXVGDGRVSHVVRDLVHWHURVVHXVGDGRV
SHVVRDLVXWLOL]DGRVVRPHQWHGHDFRUGRFRPDILQDOLGDGHSDUDDTXDOHOHVIRUDPFROHWDGRV

•

20DUFR&LYLOGD,QWHUQHW /HLQ TXHWUDWRXHPGLYHUVRVDUWLJRVVREUHDSURWHomR
GDSULYDFLGDGHHGRVGDGRVSHVVRDLVGRVXVXiULRVQRDPELHQWHRQOLQHPDVQmRGHILQLXR
FRQFHLWRGHGDGRVSHVVRDLVH
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•

R'HFUHWRUHJXODPHQWDGRUGR0DUFR&LYLOGD,QWHUQHW 'HFUHWRQ TXHGHILQLXGDGRV
SHVVRDLVFRPRDTXHOHVUHODFLRQDGRjSHVVRDQDWXUDOLGHQWLILFDGDRXLGHQWLILFiYHOWDLVFRPR
Q~PHURV LGHQWLILFDGRUHV GDGRV ORFDFLRQDLV RX LGHQWLILFDGRUHV HOHWU{QLFRV TXDQGR HVWHV
HVWLYHUHPUHODFLRQDGRVDXPDSHVVRD

1R HQWDQWR FRP D SURPXOJDomR HP DJRVWR GH  GD /*3' DV SUiWLFDV UHODFLRQDGDV DR
WUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVQRSDtVSDVVDUDPDVHUUHJXODGDVGHIRUPDJHUDO HQmRPDLVDSHQDV
VHWRULDO  FULDQGR XP PLFURVVLVWHPD GH UHJUDV VREUH R WHPD TXH LPSDFWD WRGRV RV VHWRUHV GD
HFRQRPLD(PGHVHWHPEURGHD/*3'HQWURXHPYLJRUFRPH[FHomRGRVDUWLJRVH
RVTXDLVWUDWDPGDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVTXHHQWUDUmRHPYLJRUSRVWHULRUPHQWHHPGH
DJRVWRGHGHDFRUGRFRPD/HLQ
$ /*3' WHP FRPR REMHWLYR SURWHJHU RV GLUHLWRV IXQGDPHQWDLV GH OLEHUGDGH SULYDFLGDGH H OLYUH
GHVHQYROYLPHQWR GD SHUVRQDOLGDGH GDV SHVVRDV QDWXUDLV FULDQGR XP DPELHQWH GH PDLRU FRQWUROH
GRVLQGLYtGXRVVREUHRVVHXVGDGRVHGHPDLRUHVUHVSRQVDELOLGDGHVSDUDDVRUJDQL]Do}HVTXHWUDWDP
WDLV GDGRV SHVVRDLV WUD]HQGR QRYDV REULJDo}HV H OLPLWDo}HV D VHUHP REVHUYDGDV $ WtWXOR
H[HPSOLILFDWLYR D /*3' HVWDEHOHFH XPD VpULH GH SULQFtSLRV TXH GHYHP VHU REVHUYDGRV QR
WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV TXDLV VHMDP ILQDOLGDGH DGHTXDomR QHFHVVLGDGH OLYUH DFHVVR
TXDOLGDGHGRVGDGRVWUDQVSDUrQFLDVHJXUDQoDSUHYHQomRQmRGLVFULPLQDomRUHVSRQVDELOL]DomRH
SUHVWDomRGHFRQWDV
$OpPGLVVRD/*3'HVWDEHOHFHGLYHUVDVKLSyWHVHVDXWRUL]DGRUDVGRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLV
QmR PDLV DSHQDV R FRQVHQWLPHQWR FRPR SUHYLVWR QR 0DUFR &LYLO  GLVS}H VREUH XPD JDPD GH
GLUHLWRV GRV WLWXODUHV GH GDGRV SHVVRDLV H SUHYr VDQo}HV SDUD R GHVFXPSULPHQWR GH VXDV
GLVSRVLo}HV TXH YDULDP GH XPD VLPSOHV DGYHUWrQFLD H GHWHUPLQDomR GH H[FOXVmR GRV GDGRV
SHVVRDLVWUDWDGRVGHIRUPDLUUHJXODUjLPSRVLomRGHXPDPXOWDQRYDORUHTXLYDOHQWHDDWp GRLV
SRUFHQWR GRIDWXUDPHQWRGDRUJDQL]DomRQR%UDVLO
2 kPELWR GH DSOLFDomR GD /*3' DEUDQJH WRGDV DV DWLYLGDGHV GH WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV
LQFOXVLYH HP DPELHQWH RQOLQH H VH HVWHQGH D SHVVRDV ItVLFDV H HQWLGDGHV S~EOLFDV H SULYDGDV
LQGHSHQGHQWHPHQWHGRSDtVRQGHHVWmRVHGLDGDVRXRQGHRVGDGRVVmRKRVSHGDGRVGHVGHTXH L 
RWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVRFRUUDQR%UDVLO LL DDWLYLGDGHGHWUDWDPHQWRGHGDGRVGHVWLQHVH
DRIHUHFHURXIRUQHFHUEHQVRXVHUYLoRVDRXSURFHVVDUGDGRVGHLQGLYtGXRVORFDOL]DGRVQR%UDVLORX
LLL RVWLWXODUHVGRVGDGRVHVWHMDPORFDOL]DGRVQR%UDVLOQRPRPHQWRHPTXHVHXVGDGRVSHVVRDLV
VmRFROHWDGRV
5HOHYDQWH GHVWDFDU DLQGD TXH DSyV D SXEOLFDomR GD /*3' HVWD IRL DOWHUDGD SRU PHLR GD /HL
QTXHGHQWUHRXWUDVSURYLGrQFLDVFULRXD$XWRULGDGH1DFLRQDOGH3URWHomRGH'DGRV
³$13'´  DXWRULGDGH JDUDQWLGRUD GD REVHUYkQFLD GDV QRUPDV VREUH SURWHomR GH GDGRV TXH WHUi
SRGHUHVHUHVSRQVDELOLGDGHVDQiORJDVjVDXWRULGDGHVHXURSHLDVGHSURWHomRGHGDGRVH[HUFHQGR
XPWULSORSDSHOGH L LQYHVWLJDomRFRPSUHHQGHQGRRSRGHUGHVROLFLWDULQIRUPDo}HVGHFRQWURODGRUHV
HRSHUDGRUHVGHGDGRVSHVVRDLV LL H[HFXomRQRVFDVRVGHGHVFXPSULPHQWRGDOHLSRUPHLRGH
SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR H LLL  HGXFDomR FRP D UHVSRQVDELOLGDGH GH GLVVHPLQDU LQIRUPDo}HV H
IRPHQWDURFRQKHFLPHQWRGD/*3'HPHGLGDVGHVHJXUDQoDLQFOXVLYHHPLWLQGRUHVROXo}HVVREUHD
IRUPDFRPRD/*3'GHYHVHULQWHUSUHWDGDSURPRYHQGRSDGU}HVGHVHUYLoRVHSURGXWRVTXHIDFLOLWHP
RFRQWUROHGHGDGRVHHODERUDQGRHVWXGRVVREUHSUiWLFDVQDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLVSDUDDSURWHomR
GHGDGRVSHVVRDLVHSULYDFLGDGHHQWUHRXWURV
$ $13' WHP DVVHJXUDGD VXD DXWRQRPLD WpFQLFD HPERUD HVWHMD VXERUGLQDGD j 3UHVLGrQFLD GD
5HS~EOLFD $ FRPSHWrQFLD GD $13' SUHYDOHFH VREUH TXDOTXHU DXWRULGDGH UHODFLRQDGD GH RXWUDV
HQWLGDGHVS~EOLFDV QR TXH GL]UHVSHLWRj SURWHomR GH GDGRVSHVVRDLV PDV SRU RUD D $13' HVWi
LQDWLYD&RQIRUPHPHQFLRQDGRQRGLDGHDJRVWRGHRH[HFXWLYRIHGHUDOHGLWRXR'HFUHWRQ
DSURYDQGRDHVWUXWXUDUHJLPHQWDOHRTXDGURGHPRQVWUDWLYRGRVFDUJRVHPFRPLVVmRH
GDVIXQo}HVGHFRQILDQoDGD$1'3$$13'MiWHYHVXDSULPHLUDGLUHWRULDHOHLWDSRUpPDLQGDQmR
HPLWLXQHQKXPUHJXODPHQWRDFHUFDGDSURWHomRGHGDGRV

PÁGINA: 150 de 357

Formulário de Referência - 2021 - VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.

Versão : 1

7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades

&RP LVVR DOJXQV yUJmRV GH GHIHVD GR FRQVXPLGRU Mi WrP DWXDGR HVSHFLDOPHQWH HP FDVRV GH
LQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDTXHUHVXOWHPHPDFHVVRVLQGHYLGRVDGDGRVSHVVRDLVH[HUFHQGRIXQo}HV
GHILVFDOL]DomRGD/*3'DSOLFDQGRSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQR&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRUHQR
0DUFR&LYLOGD,QWHUQHW
/RJRD&RPSDQKLDGHYHREVHUYDURVUHTXLVLWRVGHVHJXUDQoDSUHYLVWRVQDOHJLVODomREUDVLOHLUDGH
PRGRDJDUDQWLUFRQIRUPLGDGHFRPRVUHTXLVLWRVOHJDLVHPLQLPL]DUVLWXDo}HVGHULVFRFRPRRDFHVVR
RXXVRQmRDXWRUL]DGRDRVGDGRVSHVVRDLVTXHWUDWDSRVWRTXHHYHQWXDOQmRFRQIRUPLGDGHFRPD
OHJLVODomR DSOLFiYHO j SURWHomR GH GDGRV SHVVRDLV VHJXUDQoD GD LQIRUPDomR H RXWUDV
UHJXODPHQWDo}HVJRYHUQDPHQWDLVQRVHWRUGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRDWXDOPHQWHSRGHPUHVXOWDU
WDPEpPHPLQGHQL]Do}HVHQDSHUGDGDFRQILDQoDGHFOLHQWHVQDVHJXUDQoDGRVVHUYLoRVDIHWDQGR
DGYHUVDPHQWHD&RPSDQKLD
&RQIRUPHPHQFLRQDGRSRUWDQWRDLQGDTXHDVVDQo}HVSUHYLVWDVQD/*3'HQWUHPHPYLJRUHP
GHDJRVWRGHRGHVFXPSULPHQWRGHTXDLVTXHUGLVSRVLo}HVSUHYLVWDVQD/*3'WHPFRPRULVFRV
L  D SURSRVLWXUD GH Do}HV MXGLFLDLV LQGLYLGXDLV RX FROHWLYDV SOHLWHDQGR UHSDUDo}HV GH GDQRV
GHFRUUHQWHVGHYLRODo}HVEDVHDGDVQmRVRPHQWHQD/*3'PDVQDOHJLVODomRHVSDUVDHVHWRULDO
VREUHSURWHomRGHGDGRVDLQGDYLJHQWHH LL DDSOLFDomRGDVSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQR&yGLJRGH
'HIHVDGR&RQVXPLGRUH0DUFR&LYLOGD,QWHUQHWSRUDOJXQVyUJmRVGHGHIHVDGRFRQVXPLGRUHP
UD]mRGDQmRHIHWLYDHVWUXWXUDomRGD$13'
5HOHYDQWH GHVWDFDU TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL DWp R PRPHQWR FRQKHFLPHQWR GH LQFLGHQWHV
UHOHYDQWHV GH YD]DPHQWR GH GDGRV OLWtJLRV RX DPHDoDV UHODFLRQDGDV D SURWHomR GH GDGRV 1R
HQWDQWR FRP UHODomR j SULYDFLGDGH H SURWHomR GH GDGRV FXPSUH GHVWDFDU TXH R SURFHVVR GH
DGHTXDomRGRVSURFHVVRVGD&RPSDQKLDj/*3'DLQGDHVWiHPFXUVR
b) política ambiental da Companhia e custos incorridos para o cumprimento da
regulação ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão
a padrões internacionais de proteção ambiental:
5HVSRQVDELOLGDGH$PELHQWDO
$ UHVSRQVDELOLGDGH DPELHQWDO SRGH RFRUUHU QDV HVIHUDV FLYLO DGPLQLVWUDWLYD H FULPLQDO FRP D
DSOLFDomR GH VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV H FULPLQDLV DOpP GD REULJDomR GH UHSDUDomR GRV GDQRV
FDXVDGRV$DXVrQFLDGHFRQGHQDomRHPXPDGDVHVIHUDVQmRLVHQWDQHFHVVDULDPHQWHRDJHQWH
GDUHVSRQVDELOL]DomRQDVGHPDLV
i) 5HVSRQVDELOLGDGHDPELHQWDOQDHVIHUDFtYHO
$UHVSRQVDELOLGDGHFLYLOHQFRQWUDVHGHOLQHDGDSHOD3ROtWLFD1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWHLQVWLWXtGD
SHOD/HLQTXHSUHYrDUHVSRQVDELOLGDGHREMHWLYDDTXHODTXHLQGHSHQGHGDH[LVWrQFLD
GH FXOSD  EDVWDQGR D FRPSURYDomR GR GDQR H GR VHX QH[R GH FDXVDOLGDGH FRP D DWLYLGDGH
GHVHQYROYLGDSHOD&RPSDQKLDSDUDTXHVHMDFRQILJXUDGDDREULJDomRGHUHSDUDomRDPELHQWDO
2HPSUHHQGHGRULQGHSHQGHQWHPHQWHGDH[LVWrQFLDGHFXOSDGHYHUiLQGHQL]DURXUHSDUDURVGDQRV
FDXVDGRV DR PHLR DPELHQWH H D WHUFHLURV DIHWDGRV SRU VXDV DWLYLGDGHV $ UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO
DPELHQWDOpDWULEXtGDDTXHPIRUUHVSRQViYHOSHVVRDItVLFDRXMXUtGLFDGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHSHOD
DWLYLGDGHFDXVDGRUDGHGHJUDGDomRDPELHQWDOQRVWHUPRVGD/HLQ
$OHJLVODomRDPELHQWDOHVWLSXODDUHVSRQVDELOLGDGHVROLGiULDHQWUHRVSROXLGRUHV$YtWLPDGRGDQR
DPELHQWDOHRXDTXHOHTXHDOHLDXWRUL]DUQmRHVWiREULJDGRDSURFHVVDUWRGRVRVSROXLGRUHVHPXPD
PHVPDDomR3RGHVHHVFROKHUXPDGHQWUHWRGDVDVHPSUHVDVSROXLGRUDVDTXHODTXHWHPWRGRV
RVUHTXLVLWRVQHFHVViULRVSDUDILJXUDUFRPRUpQDDomRRXDGHPHOKRUVLWXDomRHFRQ{PLFD&DEHUi
DRSROXLGRUDFLRQDGRRGLUHLWRGHUHJUHVVRFRQWUDRVGHPDLV
3RUKDYHUUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOREMHWLYDHVROLGiULDDHPSUHVDTXHFRQWUDWDVHUYLoRVGHWHUFHLURV
FRPRSRUH[HPSORRWUDQVSRUWHHDGHVWLQDomRILQDOGHUHVtGXRVQmRVHLVHQWDGDUHVSRQVDELOLGDGH
SRUHYHQWXDLVGDQRVDPELHQWDLVFDXVDGRVSHORVFRQWUDWDGRVFDVRHVVHVQmRGHVHPSHQKHPVXDV
DWLYLGDGHVHPFRQIRUPLGDGHFRPDVQRUPDVDPELHQWDLV
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e IXQGDPHQWDO TXH KDMD XPD JHVWmR FRQMXQWD GRV ULVFRV LQHUHQWHV D WRGRV RV HQYROYLGRV QR
GHVHQYROYLPHQWR GR SURMHWR HVSHFtILFR D TXDO ILVFDOL]H R FXPSULPHQWR GH XPD SROtWLFD DPELHQWDO
DGHTXDGD GH PRGR D PLQLPL]DU RV ULVFRV TXH SRVVDP VXUJLU HP YLUWXGH GH XPD HYHQWXDO
UHVSRQVDELOL]DomRVROLGiULD
$SHVDUGHQmRKDYHUUHIHUrQFLDH[SUHVVDQDOHLDSUHWHQVmRUHSDUDWyULDGRGDQRDPELHQWDOQmRHVWi
VXMHLWDjSUHVFULomRVHJXQGRHQWHQGLPHQWRGDGRXWULQDHGR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDO
$ /HL GH &ULPHV $PELHQWDLV SUHYr DLQGD D SRVVLELOLGDGH GH GHVFRQVLGHUDomR GD SHUVRQDOLGDGH
MXUtGLFD GD FDXVDGRUD GR GDQR DPELHQWDO VHPSUH TXH HVVD IRU REVWiFXOR DR UHVVDUFLPHQWR GRV
SUHMXt]RVFDXVDGRVjTXDOLGDGHGRPHLRDPELHQWH
ii) 5HVSRQVDELOLGDGHDPELHQWDOQDHVIHUDFULPLQDO
$/HLGH&ULPHV$PELHQWDLV /HL)HGHUDOQ VXMHLWDDRVVHXVHIHLWRVTXDOTXHUSHVVRD
ItVLFD RX MXUtGLFD TXH FRQFRUUHU SDUD D SUiWLFD GH FHUWDV FRQGXWDV FRQVLGHUDGDV OHVLYDV DR PHLR
DPELHQWH VHQGR QHFHVViULD D FRPSURYDomR GH GROR LQWHQomR  RX GH FXOSD QHJOLJrQFLD
LPSUXGrQFLDRXLPSHUtFLD 
3DUDTXHDSHVVRDItVLFDRXMXUtGLFDVHMDUHVSRQVDELOL]DGDFULPLQDOPHQWHDFRQGXWDSRUHODSUDWLFDGD
GHYHVHHQTXDGUDUHPXPGRVWLSRVSHQDLVSUHYLVWRVQD/HLGH&ULPHV$PELHQWDLVHDVXDDomRRX
RPLVVmRGHOLWXRVDRXGHVXDVVXEVLGLiULDVVHUFRPSURYDGD
$/HLGH&ULPHV$PELHQWDLVSUHYrDSRVVLELOLGDGHGHGHVFRQVLGHUDomRGDSHUVRQDOLGDGHMXUtGLFDGD
FDXVDGRUDGDLQIUDomRDPELHQWDOVHPSUHTXHHVVDIRUREVWiFXOR DRUHVVDUFLPHQWRGRVSUHMXt]RV
FDXVDGRVjTXDOLGDGHGRPHLRDPELHQWH$VSHQDVUHVWULWLYDVGHGLUHLWRVGDSHVVRDMXUtGLFDSRGHP
VHU L VXVSHQVmRSDUFLDORXWRWDOGDDWLYLGDGH LL LQWHUGLomRWHPSRUiULDGRHVWDEHOHFLPHQWRGDREUD
RXGDDWLYLGDGHH LLL SURLELomRGHFRQWUDWDUFRPR3RGHU3~EOLFRHGHOHREWHUVXEVtGLRVVXEYHQo}HV
RXGRDo}HV
iii)5HVSRQVDELOLGDGHDPELHQWDOQDHVIHUDDGPLQLVWUDWLYD
$/HLGRV&ULPHV$PELHQWDLVUHJXODPHQWDGDSHOR'HFUHWR)HGHUDOQGLVS}HHPVHX
DUWLJRTXHWRGDDomRRXRPLVVmRTXHYLROHDVUHJUDVMXUtGLFDVGHXVRGHJR]RGHSURPRomRGH
SURWHomRHGHUHFXSHUDomRGRPHLRDPELHQWHpFRQVLGHUDGDLQIUDomRDGPLQLVWUDWLYDDPELHQWDO
$FRQILJXUDomRGHUHVSRQVDELOLGDGHDGPLQLVWUDWLYDGHSHQGHGDYHULILFDomRGHFXOSDRXGHGRORGR
DJHQWHLQIUDWRU
$V VDQo}HV D VHUHP LPSRVWDV FRQWUD LQIUDomR DGPLQLVWUDWLYD SRGHP LQFOXLU DGYHUWrQFLD PXOWD
LQXWLOL]DomRGRSURGXWRVXVSHQVmRGHIDEULFDomRHGHYHQGDGRSURGXWRHPEDUJRGHREUDRXGH
DWLYLGDGH GHPROLomR GH REUD VXVSHQVmR GH EHQHItFLRV ILVFDLV H FDQFHODPHQWR RX LQWHUUXSomR GH
SDUWLFLSDomRHPOLQKDVGHFUpGLWRFRQFHGLGDVSRUEDQFRVHVWDWDLVjFRPSDQKLDLQIUDWRUDDOpPGH
SURLELomRGHVHUFRQWUDWDGDSRUHQWHVS~EOLFRV
/LFHQFLDPHQWR$PELHQWDO
$/HLGD3ROtWLFD1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWHSUHYrFRPRXPGHVHXVLQVWUXPHQWRVROLFHQFLDPHQWR
DPELHQWDO 'H DFRUGR FRP D /HL Q  D FRQVWUXomR D LQVWDODomR D DPSOLDomR R
IXQFLRQDPHQWR GH HVWDEHOHFLPHQWRV H R H[HUFtFLR GH DWLYLGDGHV FRQVLGHUDGDV HIHWLYD RX
SRWHQFLDOPHQWHSROXLGRUDVFRPRRSHUDomRGHURGRYLDVRSHUDomRGHFRPSOH[RVYLiULRVGXSOLFDomR
GHWUHFKRURGRYLiULRVJHUDomRGHHQHUJLDVXEHVWDomRGHHQHUJLDHOpWULFDUHDOL]DomRGHREUDVGH
LQWHUOLJDomR GR PHWU{ FRQVWUXomR GH WHUPLQDLV GH SDVVDJHLURV LPSODQWDomR GH OLQKDV GH PHWU{
UHJXODUL]DomR GR OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO GR $HURSRUWR GHQWUH RXWUDV GHSHQGHP GH SUpYLR
OLFHQFLDPHQWRGRyUJmRDPELHQWDOFRPSHWHQWHRTXDOHVWDEHOHFHUiDVFRQGLo}HVDVUHVWULo}HVHDV
PHGLGDVGHILVFDOL]DomRGRHPSUHHQGLPHQWR
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2 SURFHVVR GH OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO UHJXODGR SHOD /HL &RPSOHPHQWDU Q  H SHOD
5HVROXomR &21$0$ Q  FRPSUHHQGH XP VLVWHPD WULIiVLFR QR TXDO FDGD OLFHQoD ILFD
FRQGLFLRQDGDjHPLVVmRGHVXDSUHFHGHQWHFRQIRUPHVHJXH
/3 FRQFHGLGD QD IDVH SUHOLPLQDU GR SODQHMDPHQWR GR HPSUHHQGLPHQWR RX GD DWLYLGDGH
DSURYDQGR D VXD ORFDOL]DomR H FRQFHSomR DWHVWDQGR D YLDELOLGDGH DPELHQWDO H
HVWDEHOHFHQGRRVUHTXLVLWRVEiVLFRVHFRQGLFLRQDQWHVDVHUHPDWHQGLGRVQDVSUy[LPDVIDVHV
GHVXDLPSOHPHQWDomR
/, DXWRUL]D D LQVWDODomR GR HPSUHHQGLPHQWR RX GD DWLYLGDGH FRQIRUPH DV HVSHFLILFDo}HV
FRQVWDQWHVGRVSODQRVGRVSURJUDPDVHGRVSURMHWRVDSURYDGRVLQFOXLQGRDVPHGLGDVGH
FRQWUROHDPELHQWDOHFRQGLFLRQDQWHVGDTXDOFRQVWLWXHPPRWLYRGHWHUPLQDQWHH
/2DXWRUL]DDRSHUDomRGDDWLYLGDGHRXGRHPSUHHQGLPHQWRDSyVDYHULILFDomRGRHIHWLYR
FXPSULPHQWRGRTXHFRQVWDGDVOLFHQoDVDQWHULRUHVFRPDVPHGLGDVGHFRQWUROHDPELHQWDO
HFRQGLFLRQDQWHVGHWHUPLQDGDVSDUDRSHUDomR
7DLV QRUPDV WDPEpP HVWDEHOHFHP TXH FRPSHWH DR yUJmR DPELHQWDO HVWDGXDO R OLFHQFLDPHQWR
DPELHQWDO GH HPSUHHQGLPHQWRV FXMRV LPSDFWRV ILFDP UHVWULWRV DR VHX WHUULWyULR H WDPEpP D
FRPSHWrQFLDVXEVLGLiULDSDUDROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOGHHPSUHHQGLPHQWRVTXHQmRVmRDWULEXtGRV
DR ,%$0$ H DR yUJmR DPELHQWDO PXQLFLSDO $R ,%$0$ FRPSHWH R OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO GH
HPSUHHQGLPHQWRV H GH DWLYLGDGHV FRP VLJQLILFDWLYR LPSDFWR DPELHQWDO HP kPELWR UHJLRQDO RX
LQWHUQDFLRQDO$RVyUJmRVDPELHQWDLVPXQLFLSDLVROLFHQFLDPHQWRGHHPSUHHQGLPHQWRVFRPLPSDFWR
ORFDO
$/HL&RPSOHPHQWDUQGHWHUPLQDDLQGDTXHDUHQRYDomRGHTXDOTXHUOLFHQoDDPELHQWDO
GHYHVHUVROLFLWDGDFRPDQWHFHGrQFLDPtQLPDGHGLDVGDH[SLUDomRGHVHXSUD]RGHYDOLGDGH
SDUDTXHHVVHILTXHDXWRPDWLFDPHQWHSURUURJDGRDWpDPDQLIHVWDomRGHILQLWLYDGRyUJmRDPELHQWDO
$V DXWRULGDGHV DPELHQWDLV PHGLDQWH GHFLVmR IXQGDPHQWDGD SRGHP VXVSHQGHU RX FDQFHODU XPD
OLFHQoDQRVFDVRVGH L YLRODomRGDVQRUPDVOHJDLVRXLQDGHTXDomRGHTXDOTXHUGDVFRQGLFLRQDQWHV
LL RPLVVmRRXIDOVDGHVFULomRGHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVTXHVXEVLGLDUDPDHPLVVmRGDOLFHQoDH
LLL VXSHUYHQLrQFLDGHJUDYHVULVFRVDPELHQWDLVHGHVD~GH
$DXVrQFLDGHOLFHQoDVRXGHDXWRUL]Do}HVGRVyUJmRVDPELHQWDLVSDUDFRQVWUXomRSDUDDOWHUDomR
SDUDDPSOLDomRHSDUDRSHUDomRGHDWLYLGDGHVHRXGHHPSUHHQGLPHQWRVSRWHQFLDOPHQWHSROXLGRUHV
VXMHLWDRLQIUDWRUDVDQo}HVFULPLQDLVHDGPLQLVWUDWLYDVTXHSRGHPFXOPLQDUHPPXOWDVGH5
D 5 ,QGHSHQGHQWHPHQWH GDV PXOWDV SRGHP LQFLGLU SHQDOLGDGHV FRPR HPEDUJR
GHVDWLYDomR H GHPROLomR GHQWUH RXWUDV (VVDV SHQDOLGDGHV WDPEpP VmR DSOLFiYHLV FDVR R
HPSUHHQGHGRUGHL[HGHDWHQGHUjVFRQGLFLRQDQWHVHVWDEHOHFLGDVQDOLFHQoDDPELHQWDO
&DGDVWUR7pFQLFR)HGHUDO
$/HLGD3ROtWLFD1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWHTXHUHJXODPHQWDD3ROtWLFD1DFLRQDOGH0HLR$PELHQWH
LQVWLWXLXR&DGDVWUR7pFQLFR)HGHUDO &7) GR,%$0$FRPRLQVWUXPHQWRGHSURPRomRjSURWHomRGR
PHLRDPELHQWH
(VWmRVXMHLWDVDRUHJLVWURQR&7)DVSHVVRDVItVLFDVRXMXUtGLFDVTXHVHGHGLTXHPjVDWLYLGDGHV
SRWHQFLDOPHQWHSROXLGRUDVRXjH[WUDomRjSURGXomRDRWUDQVSRUWHHjFRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRV
SHULJRVRVDRPHLRDPELHQWHDVVLPFRPRGHSURGXWRVHGHVXESURGXWRVGDIDXQDHGDIORUD
$OJXPDV DWLYLGDGHV FRP FRQVLGHUiYHO JUDX GH SRWHQFLDO SROXLGRU H LQWHQVD XWLOL]DomR GH UHFXUVRV
QDWXUDLV DOpP GH HVWDUHP VXMHLWDV DR &7) WDPEpP HVWmR DR SDJDPHQWR WULPHVWUDO GD 7D[D GH
&RQWUROHH)LVFDOL]DomR$PELHQWDODR,%$0$
$/HLGD3ROtWLFD1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWHGLVS}HTXHDDXVrQFLDGHUHJLVWURSHUDQWHR&7)VXMHLWD
RHPSUHHQGHGRUjSHQDOLGDGHGHPXOWDFXMRYDORUSRGHYDULDUGH5 QRYHFHQWRVUHDLV D
5 QRYHPLOUHDLV SURSRUFLRQDOPHQWHDRSRUWHGRHPSUHHQGHGRU
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5HVtGXRV6yOLGRV
'HDFRUGRFRPD3ROtWLFD1DFLRQDOGH5HVtGXRV6yOLGRVGHOLQHDGDSHOD/HL)HGHUDOQGH
GH DJRVWR GH  D GLVSRVLomR LQDGHTXDGD GRV UHVtGXRV VyOLGRV EHP FRPR RV DFLGHQWHV
GHFRUUHQWHVGRWUDQVSRUWHGHVVHVUHVtGXRVSRGHPVHUIDWRUGHFRQWDPLQDomRGHVRORHGHiJXDV
VXEWHUUkQHDVHHQVHMDUDDSOLFDomRGHVDQo}HVQDVHVIHUDVDGPLQLVWUDWLYDHSHQDO$VSHQDOLGDGHV
DGPLQLVWUDWLYDVDSOLFiYHLVSDUDDGLVSRVLomRLQDGHTXDGDGHUHVtGXRVVyOLGRVOtTXLGRVHJDVRVRVTXH
FDXVHRXQmRSROXLomRHIHWLYDLQFOXHPGHQWUHRXWUDVHPEDUJRGDDWLYLGDGHRXGDREUDHPXOWDVGH
DWp5 FLQTXHQWDPLOK}HVGHUHDLV 
2WUDQVSRUWHRWUDWDPHQWRHDGHVWLQDomRILQDODGHTXDGRVGHUHVtGXRGHSHQGHPGDFODVVHDTXHHOH
SHUWHQFH H RV SURMHWRV HVWmR VXMHLWRV j SUpYLD DSURYDomR GR yUJmR DPELHQWDO $ DWLYLGDGH GH
WUDWDPHQWRGHUHVtGXRVpSDVVtYHOGHOLFHQFLDPHQWRGHPDQHLUDTXHDVHPSUHVDVFRQWUDWDGDVSDUD
UHDOL]DUHVVDDWLYLGDGHGHYHPGHPRQVWUDUVXDUHJXODULGDGHTXDQWRDROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDO
5HFXUVRV+tGULFRV
$ /HL )HGHUDO Q  GH  GH MDQHLUR GH  TXH LQVWLWXLX D 3ROtWLFD 1DFLRQDO GH 5HFXUVRV
+tGULFRVHVWDEHOHFHTXHRXVRGHWDLVUHFXUVRVHVWiVXMHLWRjRXWRUJDSHOR3RGHU3~EOLFRVHMDSDUD
DFDSWDomRGHXPFRUSRG¶iJXDDLQGDTXHGHXPSRoRDUWHVLDQRHRXSDUDFRQVXPRS~EOLFRVHMD
SDUDRODQoDPHQWRQXPFRUSRG¶iJXDGHHVJRWRVHGHGHPDLVUHVtGXRVOtTXLGRVRXJDVRVRVWUDWDGRV
RXQmRFRPRILPGHVXDGLOXLomRGHWUDQVSRUWHRXGHGLVSRVLomRILQDO(VWmRGLVSHQVDGRVGDRXWRUJD
RV XVRV GH SURSRUo}HV LQVLJQLILFDQWHV H TXDQGR D FDSWDomRODQoDPHQWR VH Gi SRU PHLR GD UHGH
S~EOLFDGHVGHTXHHVVDSRVVXDVLVWHPDGHWUDWDPHQWRDGHTXDGR
$ 3ROtWLFD 1DFLRQDO GH 5HFXUVRV +tGULFRV GLVS}H TXH D FDSWDomR RX R ODQoDPHQWR UHDOL]DGR VHP
RXWRUJDGHGLUHLWRGHXVRGHUHFXUVRVKtGULFRVVXMHLWDDSHVVRDItVLFDRXMXUtGLFDDSHQDOLGDGHVFRPR
SRUH[HPSORDGYHUWrQFLDHPEDUJRSURYLVyULRRXGHILQLWLYRLQWHUGLomRHPXOWDVLPSOHVRXGLiULDTXH
SRGHYDULDUGH5 FHPUHDLV DWp5 FLQTXHQWDPLOK}HVGHUHDLV 
ÈUHDV&RQWDPLQDGDV
$VFRQWDPLQDo}HVGHVRORHRXGHiJXDVVXEWHUUkQHDVUHSUHVHQWDPSDVVLYRVDPELHQWDLVTXHGHYHP
VHU DGPLQLVWUDGRV FRP FDXWHOD XPD YH] TXH D SUHWHQVmR UHSDUDWyULD GR GDQR DPELHQWDO p
LPSUHVFULWtYHOQmRVHH[WLQJXLQGRSRUGHFXUVRGHSUD]R
6mR FRQVLGHUDGDV iUHDV FRQWDPLQDGDV DTXHODV HP TXH FRPSURYDGDPHQWH KRXYH SROXLomR
RFDVLRQDGDSHODGLVSRVLomRSHORDF~PXORSHORDUPD]HQDPHQWRRXSHODLQILOWUDomRGHVXEVWkQFLDV
RXGHUHVtGXRVLPSOLFDQGRLPSDFWRVQHJDWLYRVVREUHRVEHQVDSURWHJHU
&DVR VHMD GHWHFWDGD FRQWDPLQDomR QR VROR QR VXEVROR RX QRV FRUSRV G¶iJXD QRV LPyYHLV GD
&RPSDQKLDpUHFRPHQGiYHOTXHKDMDDWXDomRHPFRQMXQWRFRPXPDFRQVXOWRULDWpFQLFDDPELHQWDO
HVSHFLDOL]DGDDILPGHTXHVHMDSURIHULGDRSLQLmRFRQFOXVLYDTXDQWRDRFRQWH~GRWpFQLFRDRKLVWyULFR
GDFRQWDPLQDomRQRLPyYHOHVREUHRVYDORUHVHQYROYLGRVSDUDDUHPHGLDomRGRVLPyYHLV
$ GHVFREHUWD GH FRQWDPLQDomR H[LJH SURYLGrQFLDV SRU SDUWH GRV DJHQWHV JRYHUQDPHQWDLV GDV
HQWLGDGHV FDXVDGRUDV GR GDQR DPELHQWDO H GRV SURSULHWiULRV HQYROYLGRV 'HYHUmR VHU DSOLFDGDV
PHGLGDVFRUUHWLYDVYLVDQGRHVWDEHOHFHUQtYHLVGHTXDOLGDGHFRPSDWtYHLVFRPXPGHWHUPLQDGRXVR
IXWXUR
)HLWDDUHPHGLDomRVHJXHVHRPRQLWRUDPHQWRGRVUHVXOWDGRVREWLGRVSRUSHUtRGRGHWHPSRDVHU
GHILQLGRSHORyUJmRDPELHQWDO2VUHVXOWDGRVGRPRQLWRUDPHQWRLQGLFDUmRDHILFLrQFLDGDUHPHGLDomR
(YHQWXDLV UHVWULo}HV GH XVR GHFRUUHQWHV GH FRQWDPLQDomR DQWHULRUPHQWH H[LVWHQWH H TXH VHMDP
YHULILFDGDV DSyV D UHPHGLDomR GH iUHDV GHVDWLYDGDV GHYHP VHU WRUQDGDV S~EOLFDV SRU PHLR GD
DYHUEDomRQRUHJLVWURGHLPyYHLVFRPSHWHQWH
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$GLFLRQDOPHQWH p LPSRUWDQWH QRWDU TXH D H[LVWrQFLD GH iUHDV FRQWDPLQDGDV VXMHLWD R LQIUDWRU D
VDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVTXHSRGHPFXOPLQDUHPPXOWDVGHDWp5 FLQTXHQWDPLOK}HV
GHUHDLV ,QGHSHQGHQWHPHQWHGDVPXOWDVSRGHPLQFLGLUSHQDOLGDGHVFRPRHPEDUJRGHVDWLYDomRH
GHPROLomRGHQWUHRXWUDV3HQDOLGDGHVFULPLQDLVSRGHPVHULPSRVWDVFDVRRFRUUDPGDQRVDPELHQWDLV
GHFRUUHQWHVGDFRQWDPLQDomR
$&RPSDQKLDLQIRUPDTXHHPVXDXQLGDGHLQGXVWULDOVLWXDGDQRPXQLFtSLRGH$UWXU1RJXHLUDDTXDO
LQLFLDOPHQWHHUDGHSURSULHGDGHGD6DPDULWi,QG~VWULDH&RPpUFLR/WGD ³6DPDULWi´ IRLLGHQWLILFDGD
FRQWDPLQDomR GH iJXDV VXEWHUUkQHDV SHOD VXEVWkQFLD QLWUDWR (P GHFRUUrQFLD GD UHIHULGD
FRQWDPLQDomR IRL DEHUWR XP SURFHVVR GH UHPHGLDomR MXQWR j &(7(6% VRE Q 
WHQGRD&RPSDQKLDDGRWDGRDVPHGLGDVSUHVHQWHVHQHFHVViULDVjUHPHGLDomRGHiUHD2VFXVWRV
MiSURYLVLRQDGRVHHYHQWXDLVFXVWRVIXWXURVUHODFLRQDGRVjUHPHGLDomRGDUHIHULGDFRQWDPLQDomRVmR
GH UHVSRQVDELOLGDGH GR H[VyFLR SHVVRD ItVLFD GD 6DPDULWi FRQIRUPH FRQWUDWR GH DTXLVLomR GH
SDUWLFLSDomRVRFLHWiULDFHOHEUDGRHQWUHDVSDUWHV$&RPSDQKLDSRUWDQWRUHDOL]DRGHVHPEROVRGRV
YDORUHVGHYLGRVDWtWXORGHUHPHGLDomRRVTXDLVVmRSRVWHULRUPHQWHFRPSHQVDGRVGDFRQWDFRUUHQWH
GRDQWLJRFRQWURODGRUGD6DPDULWi$WXDOPHQWHUHVWDSHQGHQWHDDSURYDomRSHOD&(7(6%GHTXH
DVPHGLGDVWRPDGDVIRUDPVXILFLHQWHV$OpPGDUHPHGLDomRUHDOL]DGDFRQIRUPHPHQFLRQDGRDFLPD
D &RPSDQKLD WHP FRQKHFLPHQWR GH TXH Ki DLQGD XP SURFHVVR GH LQYHVWLJDomR SUHOLPLQDU H
FRQILUPDWyULDGHiUHDVFRQWDPLQDGDVHPWUDPLWDomRSHUDQWHD&(7(6%VRERQ
UHIHUHQWHjXQLGDGHLQGXVWULDOGD&RPSDQKLDORFDOL]DGDQRPXQLFtSLRGH6mR-RDTXLPGD%DUUD$
&RPSDQKLDLQIRUPDTXHQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHVWiUHDOL]DQGRRPRQLWRUDPHQWR
GRSURFHVVRHTXHFDVRVHMDH[LJLGRSUHWHQGHDGRWDUDVPHGLGDVGHUHPHGLDomRTXHVHIL]HUHP
SUHVHQWHVHQHFHVViULDVSDUDWDQWR
%LRGLYHUVLGDGH
$ /HL Q  GH  GH PDLR GH  WDPEpP  FRQKHFLGD FRPR R ³1RYR 0DUFR /HJDO GD
%LRGLYHUVLGDGH´IRLSURPXOJDGDFRPRLQWXLWRGHWUD]HUPDLRUVHJXUDQoDMXUtGLFDHSURPRYHUGHIRUPD
PDLVHIHWLYDRXVRVXVWHQWiYHOGDELRGLYHUVLGDGHEUDVLOHLUD
(VWmR VXMHLWDV jV H[LJrQFLDV GR 1RYR 0DUFR /HJDO GD %LRGLYHUVLGDGH L  R DFHVVR DR SDWULP{QLR
JHQpWLFRRXDR&RQKHFLPHQWR7UDGLFLRQDO$VVRFLDGR LL UHPHVVDSDUDRH[WHULRUGHDPRVWUDVGH
SDWULP{QLRJHQpWLFRH LLL H[SORUDomRHFRQ{PLFDGHSURGXWRDFDEDGRRXPDWHULDOUHSURGXWLYRRULXQGR
GH DFHVVR DR SDWULP{QLR JHQpWLFR RX DR &RQKHFLPHQWR 7UDGLFLRQDO $VVRFLDGR UHDOL]DGR DSyV D
HQWUDGDHPYLJRUGDOHL
3DUD D DSOLFDomR GR 1RYR 0DUFR /HJDO GD %LRGLYHUVLGDGH HVSHFLILFDPHQWH QR TXH VH UHIHUH DR
SDWULP{QLR JHQpWLFR p QHFHVViULR TXH VHMD LGHQWLILFDGD QR SURFHVVR SURGXWLYR D XWLOL]DomR GH
SDWULP{QLRJHQpWLFRGDELRGLYHUVLGDGHEUDVLOHLUD
1RVWHUPRVGR1RYR0DUFR/HJDOGD%LRGLYHUVLGDGHDUWLJR,FRQVLGHUDVHSDWULP{QLRJHQpWLFR
WRGD H TXDOTXHU LQIRUPDomR GH RULJHP JHQpWLFD GH HVSpFLHV YHJHWDLV DQLPDLV PLFURELDQDV RX
HVSpFLHVGHRXWUDQDWXUH]DLQFOXLQGRVXEVWkQFLDVRULXQGDVGRPHWDEROLVPRGHVWHVVHUHVYLYRV
2'HFUHWRQDUWLJRTXHUHJXODPHQWDR1RYR0DUFR/HJDOGD%LRGLYHUVLGDGH
HVWDEHOHFHTXHRSDWULP{QLRJHQpWLFRGHYHVHUHQFRQWUDGRHPFRQGLo}HVLQVLWXQRWHUULWyULRQDFLRQDO
QDSODWDIRUPDFRQWLQHQWDOHQD]RQDHFRQ{PLFDH[FOXVLYDEUDVLOHLUD
1RV WHUPRV GR  GR PHVPR DUWLJR  WDPEpP VHUmR FRQVLGHUDGDV SDWULP{QLR JHQpWLFR
HQFRQWUDGRHPFRQGLo}HVLQVLWXQRWHUULWyULRQDFLRQDODVHVSpFLHVYHJHWDLVHDQLPDLVLQWURGX]LGDV
QR3DtVTXDQGRIRUPDUHPSRSXODo}HVHVSRQWkQHDVTXHWHQKDPDGTXLULGRFDUDFWHUtVWLFDVGLVWLQWLYDV
SUySULDV 2X VHMD HVSpFLHV TXH GHVHQYROYHUDP FDUDFWHUtVWLFDV SUySULDV DSUHVHQWDQGR YDULDo}HV
JHQpWLFDVGHQWURGHXPDPHVPDSRSXODomR
1DV PHVPDV FRQGLo}HV GH DFRUGR FRP R  HQTXDGUDVH D YDULHGDGH SURYHQLHQWH GH HVSpFLH
LQWURGX]LGD SHOD DomR KXPDQD QR WHUULWyULR QDFLRQDO FRP GLYHUVLGDGH JHQpWLFD GHVHQYROYLGD RX
DGDSWDGDSRUSRSXODo}HVLQGtJHQDVFRPXQLGDGHVWUDGLFLRQDLVRXDJULFXOWRUHVWUDGLFLRQDLVLQFOXLQGR
DVHOHomRQDWXUDOFRPELQDGDFRPDVHOHomRKXPDQDQRDPELHQWHORFDO
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7DPEpPFRPS}HPRSDWULP{QLRJHQpWLFRQDFLRQDODVYDULHGDGHVWUDGLFLRQDLVORFDLVRXFULRXODVGH
SODQWDVHDVUDoDVORFDOPHQWHDGDSWDGDVRXFULRXODVGHDQLPDLV
2 DFHVVR DR SDWULP{QLR JHQpWLFR VHJXQGR DUWLJR  LQFLVR 9,,, GR 1RYR 0DUFR /HJDO GD
%LRGLYHUVLGDGHpDUHDOL]DomRGHSHVTXLVDRXGHVHQYROYLPHQWRWHFQROyJLFRVREUHHVVHSDWULP{QLR
3RUSHVTXLVDHQWHQGHVHD³DWLYLGDGHH[SHULPHQWDORXWHyULFDUHDOL]DGDVREUHRSDWULP{QLRJHQpWLFR
RXFRQKHFLPHQWRWUDGLFLRQDODVVRFLDGRFRPRREMHWLYRGHSURGX]LUQRYRVFRQKHFLPHQWRVSRUPHLR
GHXPSURFHVVRVLVWHPiWLFRGHFRQVWUXomRGRFRQKHFLPHQWRTXHJHUDHWHVWDKLSyWHVHVHWHRULDV
GHVFUHYHHLQWHUSUHWDRVIXQGDPHQWRVGHIHQ{PHQRVHIDWRVREVHUYiYHLV´
2GHVHQYROYLPHQWRWHFQROyJLFRSRUVXDYH]pR³WUDEDOKRVLVWHPiWLFRVREUHRSDWULP{QLRJHQpWLFR
RXVREUHRFRQKHFLPHQWRWUDGLFLRQDODVVRFLDGREDVHDGRQRVSURFHGLPHQWRVH[LVWHQWHVREWLGRVSHOD
SHVTXLVD RX SHOD H[SHULrQFLD SUiWLFD UHDOL]DGR FRP R REMHWLYR GH GHVHQYROYHU QRYRV PDWHULDLV
SURGXWRVRXGLVSRVLWLYRVDSHUIHLoRDURXGHVHQYROYHUQRYRVSURFHVVRVSDUDH[SORUDomRHFRQ{PLFD´
1RFDVRGHGHVHQYROYLPHQWRWHFQROyJLFRFRPRLQWXLWRGHGHVHQYROYHUQRYRVPDWHULDLVSURGXWRVRX
GLVSRVLWLYRVDSHUIHLoRDQGRRXGHVHQYROYHQGRQRYRVSURFHVVRVFRPRILPGHH[SORUDomRHFRQ{PLFD
DOpP GR FDGDVWUR QR 6LVWHPD 1DFLRQDO GH *HVWmR GR 3DWULP{QLR *HQpWLFR H GR &RQKHFLPHQWR
7UDGLFLRQDO$VVRFLDGR6LV*HQGHYHVHUUHDOL]DGDDQRWLILFDomRGRSURGXWRDFDEDGRSDUDTXHRFRUUD
DUHSDUWLomRGRVEHQHItFLRVGHWHUPLQDGDSHOR1RYR0DUFR/HJDOGD%LRGLYHUVLGDGH
&RQVLGHUDVHLQIUDomRDGPLQLVWUDWLYDFRQWUDRSDWULP{QLRJHQpWLFRWRGDDomRRXRPLVVmRTXHYLROH
DVQRUPDVGR0DUFRGD/HLGH%LRGLYHUVLGDGH6HPSUHMXt]RGDVVDQo}HVSHQDLVHFtYHLVFDEtYHLV
DVLQIUDo}HVDGPLQLVWUDWLYDVSRGHUmRVHUSXQLGDVFRP L DGYHUWrQFLD LL PXOWDTXHSRGHYDULDUHQWUH
 GH]PLOUHDLV H5 GH]PLOK}HVGHUHDLV  LLL DSUHHQVmR D GDVDPRVWUDV
TXH FRQWrP R SDWULP{QLR JHQpWLFR DFHVVDGR E  GRV LQVWUXPHQWRV XWLOL]DGRV QD REWHQomR RX QR
SURFHVVDPHQWR GR SDWULP{QLR JHQpWLFR RX GR &RQKHFLPHQWR 7UDGLFLRQDO $VVRFLDGR DFHVVDGR F 
GRV SURGXWRV GHULYDGRV GH DFHVVR DR SDWULP{QLR JHQpWLFR RX DR &RQKHFLPHQWR 7UDGLFLRQDO
$VVRFLDGR RX G  GRV SURGXWRV REWLGRV D SDUWLU GH LQIRUPDomR VREUH &RQKHFLPHQWR 7UDGLFLRQDO
$VVRFLDGR VXVSHQVmR WHPSRUiULD GD IDEULFDomR H YHQGD GR SURGXWR DFDEDGR RX GR PDWHULDO
UHSURGXWLYRGHULYDGRGHDFHVVRDRSDWULP{QLRJHQpWLFRRXDR&RQKHFLPHQWR7UDGLFLRQDO$VVRFLDGR
DWpDUHJXODUL]DomRHPEDUJRGDDWLYLGDGHHVSHFtILFDUHODFLRQDGDjLQIUDomRLQWHUGLomRSDUFLDORX
WRWDOGRHVWDEHOHFLPHQWRDWLYLGDGHRXHPSUHHQGLPHQWRVXVSHQVmRGHDWHVWDGRRXDXWRUL]DomRRX
FDQFHODPHQWRGHDWHVWDGRRXDXWRUL]DomR
c) dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de
royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades
0DUFDV
1R%UDVLODWLWXODULGDGHGHPDUFDVVRPHQWHSRGHVHUDGTXLULGDSRUPHLRGRUHJLVWURFRQFHGLGRSHOR
,QVWLWXWR1DFLRQDOGD3URSULHGDGH,QGXVWULDO ³,13,´ DXWDUTXLDIHGHUDOUHVSRQViYHOSHORUHJLVWURGH
PDUFDVSDWHQWHVHRXWURVGLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDO
$SyVDFRQFHVVmRGRUHJLVWURRWLWXODUGDPDUFDSDVVDDGHWHURGLUHLWRH[FOXVLYRGHXVRQR%UDVLO
SDUD GHVLJQDU SURGXWRV HRX VHUYLoRV LQFOXtGRV QD FODVVH QD TXDO D PDUFD IRL UHJLVWUDGD SRU XP
SHUtRGR GH  GH]  DQRV TXH SRGHUi VHU VXFHVVLYDPHQWH SURUURJDGR SRU SHUtRGRV LJXDLV H
VXFHVVLYRVPHGLDQWHRSDJDPHQWRGDVWD[DVDGPLQLVWUDWLYDVDSOLFiYHLV
'XUDQWH R SURFHVVR GH UHJLVWUR R GHSRVLWDQWH SRVVXL DSHQDV XPD H[SHFWDWLYD GH GLUHLWR GH
SURSULHGDGHGDVPDUFDVGHSRVLWDGDVDSOLFDGDVSDUDDLGHQWLILFDomRGHVHXVSURGXWRVRXVHUYLoRVH
RGLUHLWRGH]HODUSHODLQWHJULGDGHPDWHULDOHRXUHSXWDomRGRVLQDOUHTXHULGR(VVDH[SHFWDWLYDSRGH
YLUDQmRVHFRQFUHWL]DUHPGLUHLWRQDVKLSyWHVHVGH L IDOWDGHSDJDPHQWRGDVWD[DVUHWULEXLo}HV
FDEtYHLV GHQWUR GRV SUD]RV OHJDLV LL  LQGHIHULPHQWR GR SHGLGR GH UHJLVWUR SHOR ,13, H LLL  QmR
FRQWHVWDomRRXQmRFXPSULPHQWRGHH[LJrQFLDIRUPXODGDSHOR,13,
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$LQGDUHOHYDQWHGHVWDFDUTXHRUHJLVWURGHGHWHUPLQDGDPDUFDVHH[WLQJXHSHOD L H[SLUDomRGR
SUD]RGHYLJrQFLDTXDQGRGDQmRUHQRYDomRQRSUD]RDGHTXDGR LL UHQ~QFLD DEDQGRQRYROXQWiULR
GR WLWXODU  LLL  FDGXFLGDGH IDOWD GH XVR GD PDUFD  LY  GHFODUDomR GH QXOLGDGH DGPLQLVWUDWLYD RX
MXGLFLDORX Y LQREVHUYkQFLDGRGLVSRVWRQRDUWLJRGD/HLGH3URSULHGDGH,QGXVWULDO UHIHUHQWHj
QHFHVVLGDGHGHDSHVVRDGRPLFLOLDGDQRH[WHULRUPDQWHUSURFXUDGRUQR%UDVLO VHQGRXPUHTXLVLWR
GHPDQXWHQomRGRUHJLVWURGHPDUFDDFRQWLQXLGDGHGHVHXXVRQRVWHUPRVGDVROLFLWDomRGHUHJLVWUR
GHSRVLWDGDMXQWRDR,13,
$WXDOPHQWH D &RPSDQKLD p WLWXODU GH GLYHUVDV PDUFDV UHJLVWUDGDV H HP SURFHVVR GH UHJLVWUR QR
%UDVLO MXQWR DR ,13, HP QRPH SUySULR RX HP QRPH GH VXDV VXEVLGLiULDV H ILOLDLV HQWUH DV TXDLV
GHVWDFDVH ³9,77,$´ ³%,262-$´ ³6$0$5,7$´ ³%,20$;´ ³1$)7´ ³%,2$0,12´ ³)(57,80´
³25*$0$;´ ³1+7´ ³%,2%$&,´ ³32/,)/(;´ ³7(&+6$/´ ³12'8/86´ ³7$5'86´ ³6,/.21´
³$*527+,26$0$5,7È´H³%,29$/(16´FRQVLGHUDGDVDVPDLVUHOHYDQWHVSDUDDVDWLYLGDGHV
GD&RPSDQKLD
$OJXQVGRVUHJLVWURVHSHGLGRVGHUHJLVWURGHPDUFDGHWLGRVSHOD&RPSDQKLDHQIUHQWDPDOJXPDV
GLILFXOGDGHV HP VHX SURFHVVR GH REWHQomR HRX PDQXWHQomR GRV UHJLVWUR WDLV FRPR RSRVLo}HV
VREUHVWDPHQWRV SURFHVVRV DGPLQLVWUDWLYRV GH QXOLGDGH LQGHIHULPHQWR HRX SURFHVVRV MXGLFLDLV
&DVRQmRREWHQKDr[LWRQDREWHQomRHRXPDQXWHQomRGRUHJLVWURGHVXDVPDUFDVD&RPSDQKLD
SRGHUi HQIUHQWDU GLILFXOGDGHV SDUD LPSHGLU WHUFHLURV GH XWLOL]DU PDUFDV LGrQWLFDV RX VHPHOKDQWHV
LQFOXVLYH SDUD LGHQWLILFDU SURGXWRV RX VHUYLoRV FRQFRUUHQWHV +i DLQGD D SRVVLELOLGDGH GH D
&RPSDQKLDVRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLVQDVHVIHUDVSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGRGHPDUFDHPFDVR
GHYLRODomRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURVKLSyWHVHHPTXHSRGHULDVHULPSHGLGDGHFRQWLQXDUXWLOL]DQGR
WDLV PDUFDV VHP SUHMXt]R GR SDJDPHQWR GH LQGHQL]Do}HV $ &RPSDQKLD QmR SRGH TXDQWLILFDU R
LPSDFWR HP FDVR GH SHUGD GRV GLUHLWRV VREUH DV VXDV PDUFDV SRUpP QD KLSyWHVH GH SHUGD GH
DOJXPDPDUFDFRQVLGHUDGDHVWUDWpJLFDSRGHUiVRIUHUSHUGDVXEVWDQFLDOGHDWLYRV
1RPHVGH'RPtQLR
8PQRPHGHGRPtQLRpXPDLGHQWLILFDomRGHDXWRQRPLDDXWRULGDGHRXFRQWUROHGHQWURGDLQWHUQHW
2V QRPHV GH GRPtQLR VHJXHPDVUHJUDV H SURFHGLPHQWRV GR'RPDLQ 1DPH 6\VWHP ³'16´ GH
PRGRTXHTXDOTXHUQRPHUHJLVWUDGRQR'16pXPQRPHGHGRPtQLR
1R %UDVLO R UHVSRQViYHO SHOR UHJLVWUR GH QRPHV GH GRPtQLR EHP FRPR SHOD DGPLQLVWUDomR H
SXEOLFDomR GR '16 SDUD R GRPtQLR ³EU´ D GLVWULEXLomR GH HQGHUHoRV GH VLWHV H VHUYLoRV GH
PDQXWHQomR p R 5HJLVWUREU $ &RPSDQKLD p WLWXODU GH DOJXQV QRPHV GH GRPtQLR WDLV FRPR
³YLWWLDFRPEU´³ELRVRMDFRPEU´H³VDPDULWDFRPEU´
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVDWLYRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGD&RPSDQKLDIDYRUYHULILFDULWHP
E
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(PUHODomRDRVSDtVHVGRVTXDLVD&RPSDQKLDREWpPUHFHLWDVUHOHYDQWHVLGHQWLILFDU
D  UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVFOLHQWHVDWULEXtGRVDRSDtVVHGHGRHPLVVRUHVXD
SDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGRHPLVVRU
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL UHFHLWDV UHOHYDQWHV SURYHQLHQWHV GH
SDtVHVHVWUDQJHLURV
E  UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVFOLHQWHVDWULEXtGRVDFDGDSDtVHVWUDQJHLURHVXD
SDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGRHPLVVRU
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL UHFHLWDV UHOHYDQWHV SURYHQLHQWHV GH
SDtVHVHVWUDQJHLURV
F  UHFHLWDWRWDOSURYHQLHQWHGHSDtVHVHVWUDQJHLURVHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGD
WRWDOGRHPLVVRU
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL UHFHLWDV UHOHYDQWHV SURYHQLHQWHV GH
SDtVHVHVWUDQJHLURV
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(IHLWRVGDUHJXODomRHVWUDQJHLUDQDVDWLYLGDGHV
1mRDSOLFiYHOGDGRTXHDWpDGDWDGHVWHUHODWyULRQmRH[LVWHPUHFHLWDVUHOHYDQWHVGD&RPSDQKLD
SURYHQLHQWHVGHRXWURVSDtVHVTXHQmRR%UDVLO
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3ROtWLFDVVRFLRDPELHQWDLV
D

VHRHPLVVRUGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLDLVHDPELHQWDLV

$&RPSDQKLDSXEOLFDUHODWyULRGHVXVWHQWDELOLGDGHGHVGHQRWRWDOGHUHODWyULRVGLYXOJDGRV
DWpRPRPHQWR2UHODWyULRDQXDOSRVVXLXPDPDWUL]GHPDWHULDOLGDGHGHILQLGDQRHQWDQWRQmRHVWi
FRUUHODFLRQDGDFRPRV2'6GD218DWpRPRPHQWR2&RPLWrGH6XVWHQWDELOLGDGHGR*UXSR9LWWLD
LQVHULXQDSDXWDGHDDomRGHDYDOLDUDLQVHUomRGRV2'6GD218QRVUHODWyULRVDSDUWLUGH
DVVLPFRPRDUHYLVmRGD0DWUL]GH0DWHULDOLGDGH2*UXSR9LWWLDWDPEpPHODERUDRUHODWyULR
DQXDOGH*(( *DVHVGH(IHLWR(VWXID GHVGH
E

PHWRGRORJLDVHJXLGDQDHODERUDomRGDVLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV

$ PHWRGRORJLD GH HODERUDomR GDV LQIRUPDo}HV VRFLRDPELHQWDLV GR 5HODWyULR GH 6XVWHQWDELOLGDGH
VHJXH R PRGHOR GH SURWRFROR GD *5, 6WDQGDUGV RSomR HVVHQFLDO 2 FRQWH~GR GR 5HODWyULR IRL
HODERUDGR GH DFRUGR FRP R UHVXOWDGR GD 0DWUL] GH 0DWHULDOLGDGH (VWUDWpJLD *HVWmR $PELHQWDO
0XGDQoDV&OLPiWLFDV*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD'HVHQYROYLPHQWR3URILVVLRQDO3RUWIyOLR HDWHQGH
jV H[SHFWDWLYDV GR &RPLWr GH 6XVWHQWDELOLGDGH FXMR UHSRUWH H IHLWR GLUHWDPHQWH SDUD R &RQVHOKR
$GPLQLVWUDWLYR9DOHUHVVDOWDUTXHDJHVWmRGHVXVWHQWDELOLGDGHWDPEpPHVWiLQFOXtGDQDVGLUHWUL]HV
GRSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRFRUSRUDWLYR
F

VHHVVDVLQIRUPDo}HVVmRDXGLWDGDVRXUHYLVDGDVSRUHQWLGDGHLQGHSHQGHQWH

$V LQIRUPDo}HV GRV 5HODWyULRV GH 6XVWHQWDELOLGDGH QmR VmR DXGLWDGRV RX UHYLVDGRV SRU HQWLGDGH
LQGHSHQGHQWH DWp R PRPHQWR 2 &RPLWr GH 6XVWHQWDELOLGDGH LQVHULX QD SDXWD GH  R
SODQHMDPHQWR SDUD FRQVLGHUDU IXWXUDV DXGLWRULDV HRX UHYLV}HV QRV UHODWyULRV D SDUWLU GH  2
UHODWyULRGH*((WHUiVXDYHULILFDomRSRUHQWLGDGHH[WHUQDUHDOL]DGDHP
G

,QGLFDUDSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHSRGHPVHUHQFRQWUDGDV
DVLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV

2V UHODWyULRV GH 6XVWHQWDELOLGDGH GR *UXSR 9LWWLD  D   HVWmR GLVSRQtYHLV QD YHUVmR HP
SRUWXJXrVQRVLWHKWWSVYLWWLDFRPEUTXHPVRPRVVXVWHQWDELOLGDGH
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7.9 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mR H[LVWHP RXWUDV LQIRUPDo}HV FRQVLGHUDGDV UHOHYDQWHV DOpP GDTXHODV GLYXOJDGDV QRV LWHQV
DQWHULRUHV
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8.1 - Negócios Extraordinários

,QGLFDUDDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHTXDOTXHUDWLYRUHOHYDQWHTXHQmRVHHQTXDGUHFRPR
RSHUDomRQRUPDOQRVQHJyFLRVGRHPLVVRU
1mRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHD
&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXRSHUDo}HVTXHQmRVHHQTXDGUHPFRPRQRUPDLVHPVHXVQHJyFLRV
3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH RSHUDo}HV VRFLHWiULDV UHDOL]DGDV QR SHUtRGR HQYROYHQGR D
&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGRHPLVVRU
1RV H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH   H  QmR RFRUUHUDP
TXDLVTXHUDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
  &RQWUDWRV UHOHYDQWHV FHOHEUDGRV SHOR HPLVVRU H VXDV FRQWURODGDV QmR GLUHWDPHQWH
UHODFLRQDGRVFRPVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHQmRIRUDPFHOHEUDGRV
FRQWUDWRVQmRUHODFLRQDGRVFRPDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDV
3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH RSHUDo}HV VRFLHWiULDV UHDOL]DGDV QR SHUtRGR HQYROYHQGR D
&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV
1mR H[LVWHP RXWUDV LQIRUPDo}HV FRQVLGHUDGDV UHOHYDQWHV DOpP GDTXHODV GLYXOJDGDV QRV LWHQV
DQWHULRUHV
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

  'HVFUHYHU RV EHQV GR DWLYR QmR FLUFXODQWH UHOHYDQWHV SDUD R GHVHQYROYLPHQWR GDV
DWLYLGDGHVGRHPLVVRU
$OpPGRVDWLYRVGLVFULPLQDGRVQRVLWHQVDVHJXLUQmRH[LVWHPRXWURVEHQVGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
TXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHV
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País de localização
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Descrição do bem do ativo imobilizado

Unidade Industrial / Escritório

Unidade Industrial / Escritório

Unidade Industrial / Escritório

Unidade Industrial / Escritório

Unidade Industrial / Escritório

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
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SP

SP

SP

SP

SP

UF de localização

São Joaquim da Barra

Ituverava

Serrana

Artur Nogueira

São Joaquim da Barra

Município de localização

Própria

Alugada

Alugada

Própria

Alugada
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Tipo de propriedade

Versão : 1

Registro nº 910710198, 10/12/29 (renovação 10
na classe NCL(10) 01, anos).
para a marca
nominativa “VITTIA”

Registro nº 915031710, 16/07/29 (renovação 10
na classe NCL(11) 01, anos).
para a marca
nominativa
“BIOVALENS”

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

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

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

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre elas e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais marcas, sem
prejuízo do pagamento de indenizações. A
Companhia não pode quantificar o impacto em
caso de perda dos direitos sobre as suas marcas,
porém, na hipótese de perda de alguma marca
considerada estratégica, poderá sofrer perda
substancial de ativos.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre elas e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais marcas, sem
prejuízo do pagamento de indenizações. A
Companhia não pode quantificar o impacto em
caso de perda dos direitos sobre as suas marcas,
porém, na hipótese de perda de alguma marca
considerada estratégica, poderá sofrer perda
substancial de ativos.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº 915031779, 03/09/29 (renovação 10
na classe NCL(11) 05, anos).
para a marca
nominativa
“BIOVALENS”

Registro nº 814871844, 13/08/31 (renovação 10
na classe NCL(8) 01,
anos).
para a marca
nominativa “BIO-SOJA”

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

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

Em 24/12/2019 foi instaurado processo administrativo de
nulidade contra esse registro, o qual ainda não foi analisado
pelo INPI.

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

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre elas e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais marcas, sem
prejuízo do pagamento de indenizações. A
Companhia não pode quantificar o impacto em
caso de perda dos direitos sobre as suas marcas,
porém, na hipótese de perda de alguma marca
considerada estratégica, poderá sofrer perda
substancial de ativos.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre elas e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais marcas, sem
prejuízo do pagamento de indenizações. A
Companhia não pode quantificar o impacto em
caso de perda dos direitos sobre as suas marcas,
porém, na hipótese de perda de alguma marca
considerada estratégica, poderá sofrer perda
substancial de ativos.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº 813901901, 29/08/29 (renovação 10
na classe 01 : 45, para anos).
a marca nominativa
“SAMARITÁ”

Pedido de Registro nº Registro ainda não
921736991, na classe concedido.
NCL(11) 05, para a
marca mista “BugKiller”

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Versão : 1
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre elas e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais marcas, sem
prejuízo do pagamento de indenizações. A
Companhia não pode quantificar o impacto em
caso de perda dos direitos sobre as suas marcas,
porém, na hipótese de perda de alguma marca
considerada estratégica, poderá sofrer perda
substancial de ativos.

Consequência da perda dos direitos

Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, ainda não
Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, a
concedido pelo INPI. De acordo com a legislação brasileira, o
Companhia possui mera expectativa de direito.
uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional, com a prerrogativa de
impedir quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la,
somente é assegurado ao titular do registro validamente
concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a LPI, a
Companhia tem direito de precedência de registro sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes, desde que comprove que na
data do depósito do pedido por terceiro já usava marca idêntica
ou semelhante no Brasil há pelo menos 6 meses, e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.
(i) falta de pagamento das taxas retribuições cabíveis dentro dos
prazos legais; (ii) indeferimento do pedido de registro pelo INPI;
e (iii) não contestação ou não cumprimento de exigência
formulada pelo INPI.

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

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Pedido de Registro nº Registro ainda não
922109176, na classe concedido.
NCL(11) 05, para a
marca nominativa “BTKILLER”

Marcas

Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, ainda não
Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, a
concedido pelo INPI. De acordo com a legislação brasileira, o
Companhia possui mera expectativa de direito.
uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional, com a prerrogativa de
impedir quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la,
somente é assegurado ao titular do registro validamente
concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a LPI, a
Companhia tem direito de precedência de registro sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes, desde que comprove que na
data do depósito do pedido por terceiro já usava marca idêntica
ou semelhante no Brasil há pelo menos 6 meses, e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.
(i) falta de pagamento das taxas retribuições cabíveis dentro dos
prazos legais; (ii) indeferimento do pedido de registro pelo INPI;
e (iii) não contestação ou não cumprimento de exigência
formulada pelo INPI.

Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, ainda não
Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, a
concedido pelo INPI. De acordo com a legislação brasileira, o
Companhia possui mera expectativa de direito.
uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional, com a prerrogativa de
impedir quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la,
somente é assegurado ao titular do registro validamente
concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a LPI, a
Companhia tem direito de precedência de registro sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes, desde que comprove que na
data do depósito do pedido por terceiro já usava marca idêntica
ou semelhante no Brasil há pelo menos 6 meses, e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.
(i) falta de pagamento das taxas retribuições cabíveis dentro dos
prazos legais; (ii) indeferimento do pedido de registro pelo INPI;
e (iii) não contestação ou não cumprimento de exigência
formulada pelo INPI.

Registro ainda não
concedido.

Pedido de Registro nº
922109036, na classe
NCL(11) 05, para a
marca nominativa
“MULTI-KILLER”

Marcas

Consequência da perda dos direitos

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Descrição do ativo

Pedido de Registro nº
922109303, na classe
NCL(11) 05, para a
marca nominativa
“META-KILLER”

Pedido de Registro nº
922109397, na classe
NCL(11) 05, para a
marca nominativa
“NEMA-KILLER”

Tipo de ativo

Marcas

Marcas
Registro ainda não
concedido.

Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, ainda não
Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, a
concedido pelo INPI. De acordo com a legislação brasileira, o
Companhia possui mera expectativa de direito.
uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional, com a prerrogativa de
impedir quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la,
somente é assegurado ao titular do registro validamente
concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a LPI, a
Companhia tem direito de precedência de registro sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes, desde que comprove que na
data do depósito do pedido por terceiro já usava marca idêntica
ou semelhante no Brasil há pelo menos 6 meses, e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.
(i) falta de pagamento das taxas retribuições cabíveis dentro dos
prazos legais; (ii) indeferimento do pedido de registro pelo INPI;
e (iii) não contestação ou não cumprimento de exigência
formulada pelo INPI.

Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, ainda não
Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, a
concedido pelo INPI. De acordo com a legislação brasileira, o
Companhia possui mera expectativa de direito.
uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional, com a prerrogativa de
impedir quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la,
somente é assegurado ao titular do registro validamente
concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a LPI, a
Companhia tem direito de precedência de registro sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes, desde que comprove que na
data do depósito do pedido por terceiro já usava marca idêntica
ou semelhante no Brasil há pelo menos 6 meses, e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.
(i) falta de pagamento das taxas retribuições cabíveis dentro dos
prazos legais; (ii) indeferimento do pedido de registro pelo INPI;
e (iii) não contestação ou não cumprimento de exigência
formulada pelo INPI.

Registro ainda não
concedido.

Consequência da perda dos direitos

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Duração
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Descrição do ativo

Pedido de Registro nº
922109460, na classe
NCL(11) 05, para a
marca nominativa
“BOVERIA-KILLER”

Pedido de Registro nº
922109559, na classe
NCL(11) 05, para a
marca nominativa
“TRICHO-KILLER”

Tipo de ativo

Marcas

Marcas
Registro ainda não
concedido.

Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, ainda não
Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, a
concedido pelo INPI. De acordo com a legislação brasileira, o
Companhia possui mera expectativa de direito.
uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional, com a prerrogativa de
impedir quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la,
somente é assegurado ao titular do registro validamente
concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a LPI, a
Companhia tem direito de precedência de registro sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes, desde que comprove que na
data do depósito do pedido por terceiro já usava marca idêntica
ou semelhante no Brasil há pelo menos 6 meses, e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.
(i) falta de pagamento das taxas retribuições cabíveis dentro dos
prazos legais; (ii) indeferimento do pedido de registro pelo INPI;
e (iii) não contestação ou não cumprimento de exigência
formulada pelo INPI.

Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, ainda não
Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, a
concedido pelo INPI. De acordo com a legislação brasileira, o
Companhia possui mera expectativa de direito.
uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional, com a prerrogativa de
impedir quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la,
somente é assegurado ao titular do registro validamente
concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a LPI, a
Companhia tem direito de precedência de registro sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes, desde que comprove que na
data do depósito do pedido por terceiro já usava marca idêntica
ou semelhante no Brasil há pelo menos 6 meses, e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.
(i) falta de pagamento das taxas retribuições cabíveis dentro dos
prazos legais; (ii) indeferimento do pedido de registro pelo INPI;
e (iii) não contestação ou não cumprimento de exigência
formulada pelo INPI.

Registro ainda não
concedido.

Consequência da perda dos direitos

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Duração
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Pedido de Registro nº Registro ainda não
922124515, na classe concedido.
NCL(11) 05, para a
marca nominativa “Rizo
-Turbo”

Pedido de Registro nº Registro ainda não
922124680, na classe concedido.
NCL(11) 05, para a
marca nominativa “PCAttack”

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Consequência da perda dos direitos

Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, ainda não
Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, a
concedido pelo INPI. De acordo com a legislação brasileira, o
Companhia possui mera expectativa de direito.
uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional, com a prerrogativa de
impedir quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la,
somente é assegurado ao titular do registro validamente
concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a LPI, a
Companhia tem direito de precedência de registro sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes, desde que comprove que na
data do depósito do pedido por terceiro já usava marca idêntica
ou semelhante no Brasil há pelo menos 6 meses, e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.
(i) falta de pagamento das taxas retribuições cabíveis dentro dos
prazos legais; (ii) indeferimento do pedido de registro pelo INPI;
e (iii) não contestação ou não cumprimento de exigência
formulada pelo INPI.

Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, ainda não
Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, a
concedido pelo INPI. De acordo com a legislação brasileira, o
Companhia possui mera expectativa de direito.
uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional, com a prerrogativa de
impedir quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la,
somente é assegurado ao titular do registro validamente
concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a LPI, a
Companhia tem direito de precedência de registro sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes, desde que comprove que na
data do depósito do pedido por terceiro já usava marca idêntica
ou semelhante no Brasil há pelo menos 6 meses, e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.
(i) falta de pagamento das taxas retribuições cabíveis dentro dos
prazos legais; (ii) indeferimento do pedido de registro pelo INPI;
e (iii) não contestação ou não cumprimento de exigência
formulada pelo INPI.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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vittia.com.br

biosoja.com.br

samarita.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

21/02/2028

17/06/2026

05/07/2026

Pedido de Registro nº Registro ainda não
922124795, na classe concedido.
NCL(11) 05, para a
marca nominativa “PCGuard”

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Consequência da perda dos direitos

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial ou decisão
administrativa no âmbito do SACI-Adm; e (v) por expressa
solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial ou decisão
administrativa no âmbito do SACI-Adm; e (v) por expressa
solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial ou decisão
administrativa no âmbito do SACI-Adm; e (v) por expressa
solicitação do requerente do registro do domínio.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros e se
tornará inoperante para a operação.

Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, ainda não
Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, a
concedido pelo INPI. De acordo com a legislação brasileira, o
Companhia possui mera expectativa de direito.
uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional, com a prerrogativa de
impedir quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la,
somente é assegurado ao titular do registro validamente
concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a LPI, a
Companhia tem direito de precedência de registro sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes, desde que comprove que na
data do depósito do pedido por terceiro já usava marca idêntica
ou semelhante no Brasil há pelo menos 6 meses, e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.
(i) falta de pagamento das taxas retribuições cabíveis dentro dos
prazos legais; (ii) indeferimento do pedido de registro pelo INPI;
e (iii) não contestação ou não cumprimento de exigência
formulada pelo INPI.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Registro nº 819600970, 18/12/21 (renovação 10
anos).
na classe NCL(7) 01,
para a marca
nominativa “BIOMAX”

Registro nº 831094354, 25/11/24 (renovação 10
na classe NCL(9) 01,
anos).
para a mista
nominativa “NAFT”

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

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

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

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre elas e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais marcas, sem
prejuízo do pagamento de indenizações. A
Companhia não pode quantificar o impacto em
caso de perda dos direitos sobre as suas marcas,
porém, na hipótese de perda de alguma marca
considerada estratégica, poderá sofrer perda
substancial de ativos.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre elas e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais marcas, sem
prejuízo do pagamento de indenizações. A
Companhia não pode quantificar o impacto em
caso de perda dos direitos sobre as suas marcas,
porém, na hipótese de perda de alguma marca
considerada estratégica, poderá sofrer perda
substancial de ativos.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº 822850206, 16/06/29 (renovação 10
na classe NCL(7) 01,
anos).
para a marca
nominativa
“BIOAMINO”

Registro nº 824536231, 15/05/27 (renovação 10
na classe NCL(8) 01,
anos).
para a marca
nominativa “FERTIUM”

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

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

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

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre elas e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais marcas, sem
prejuízo do pagamento de indenizações. A
Companhia não pode quantificar o impacto em
caso de perda dos direitos sobre as suas marcas,
porém, na hipótese de perda de alguma marca
considerada estratégica, poderá sofrer perda
substancial de ativos.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre elas e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais marcas, sem
prejuízo do pagamento de indenizações. A
Companhia não pode quantificar o impacto em
caso de perda dos direitos sobre as suas marcas,
porém, na hipótese de perda de alguma marca
considerada estratégica, poderá sofrer perda
substancial de ativos.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº 909628254, 16/04/29 (renovação 10
na classe NCL(10) 01, anos).
para a marca mista
“ORGAMAX”

Registro nº 831094338, 25/11/24 (renovação 10
na classe NCL(9) 01,
anos).
para a marca mista
“NHT”

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

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

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

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre elas e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais marcas, sem
prejuízo do pagamento de indenizações. A
Companhia não pode quantificar o impacto em
caso de perda dos direitos sobre as suas marcas,
porém, na hipótese de perda de alguma marca
considerada estratégica, poderá sofrer perda
substancial de ativos.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre elas e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais marcas, sem
prejuízo do pagamento de indenizações. A
Companhia não pode quantificar o impacto em
caso de perda dos direitos sobre as suas marcas,
porém, na hipótese de perda de alguma marca
considerada estratégica, poderá sofrer perda
substancial de ativos.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº 912283289, 16/04/29 (renovação 10
na classe NCL(11) 05, anos).
para a marca
nominativa “BIOBACI”

Registro nº 826587640, 25/07/27 (renovação 10
na classe NCL(8) 01,
anos).
para a marca mista
“POLIFLEX”

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

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

Em outubro de 2019, foi instaurado processo administrativo de
nulidade contra esse registro, o qual ainda não foi analisado
pelo INPI.

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

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre elas e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais marcas, sem
prejuízo do pagamento de indenizações. A
Companhia não pode quantificar o impacto em
caso de perda dos direitos sobre as suas marcas,
porém, na hipótese de perda de alguma marca
considerada estratégica, poderá sofrer perda
substancial de ativos.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre elas e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais marcas, sem
prejuízo do pagamento de indenizações. A
Companhia não pode quantificar o impacto em
caso de perda dos direitos sobre as suas marcas,
porém, na hipótese de perda de alguma marca
considerada estratégica, poderá sofrer perda
substancial de ativos.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº 823152553, 04/08/30 (renovação 10
anos).
na classe NCL(7) 01,
para a marca
nominativa “TECHSAL”

Registro nº 817823344, 16/07/26 (renovação 10
na classe 01 : 45 : 50 : anos).
55 , para a marca
nominativa
“NODULUS”

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

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

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

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre elas e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais marcas, sem
prejuízo do pagamento de indenizações. A
Companhia não pode quantificar o impacto em
caso de perda dos direitos sobre as suas marcas,
porém, na hipótese de perda de alguma marca
considerada estratégica, poderá sofrer perda
substancial de ativos.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre elas e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais marcas, sem
prejuízo do pagamento de indenizações. A
Companhia não pode quantificar o impacto em
caso de perda dos direitos sobre as suas marcas,
porém, na hipótese de perda de alguma marca
considerada estratégica, poderá sofrer perda
substancial de ativos.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº 840641168, 31/05/26 (renovação 10
na classe NCL(10) 01, anos).
para a marca
nominativa “TARDUS”

Registro nº 826587631, 02/10/27 (renovação 10
na classe NCL(8) 01,
anos).
para a marca mista
“SILKON”

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

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

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

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre elas e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais marcas, sem
prejuízo do pagamento de indenizações. A
Companhia não pode quantificar o impacto em
caso de perda dos direitos sobre as suas marcas,
porém, na hipótese de perda de alguma marca
considerada estratégica, poderá sofrer perda
substancial de ativos.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre elas e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais marcas, sem
prejuízo do pagamento de indenizações. A
Companhia não pode quantificar o impacto em
caso de perda dos direitos sobre as suas marcas,
porém, na hipótese de perda de alguma marca
considerada estratégica, poderá sofrer perda
substancial de ativos.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Pedido de Registro nº
922109648, na classe
NCL(11) 05, para a
marca nominativa
“BACI-KILLER”

Marcas
Registro ainda não
concedido.

Registro nº 901165344, 04/01/31 (renovação 10
anos).
na classe NCL(9) 01,
para a marca mista
“Agrothio 800
SAMARITÁ”

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Versão : 1
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre elas e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda a possibilidade de a Companhia sofrer
demandas judiciais nas esferas penal e cível, por
uso indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais marcas, sem
prejuízo do pagamento de indenizações. A
Companhia não pode quantificar o impacto em
caso de perda dos direitos sobre as suas marcas,
porém, na hipótese de perda de alguma marca
considerada estratégica, poderá sofrer perda
substancial de ativos.

Consequência da perda dos direitos

Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, ainda não
Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, a
concedido pelo INPI. De acordo com a legislação brasileira, o
Companhia possui mera expectativa de direito.
uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional, com a prerrogativa de
impedir quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la,
somente é assegurado ao titular do registro validamente
concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a LPI, a
Companhia tem direito de precedência de registro sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes, desde que comprove que na
data do depósito do pedido por terceiro já usava marca idêntica
ou semelhante no Brasil há pelo menos 6 meses, e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.
(i) falta de pagamento das taxas retribuições cabíveis dentro dos
prazos legais; (ii) indeferimento do pedido de registro pelo INPI;
e (iii) não contestação ou não cumprimento de exigência
formulada pelo INPI.

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

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Descrição do ativo

Pedido de Registro nº
920927939, na classe
NCL(11) 05, para a
marca nominativa
“TRICHO-GUARD”

Tipo de ativo

Marcas

Registro ainda não
concedido.

Duração

Consequência da perda dos direitos

Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, ainda não
Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, a
concedido pelo INPI. De acordo com a legislação brasileira, o
Companhia possui mera expectativa de direito.
uso exclusivo de uma marca para distinguir produtos ou
serviços em todo o território nacional, com a prerrogativa de
impedir quaisquer terceiros não autorizados de utilizá-la,
somente é assegurado ao titular do registro validamente
concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a LPI, a
Companhia tem direito de precedência de registro sobre outras
marcas idênticas ou semelhantes, desde que comprove que na
data do depósito do pedido por terceiro já usava marca idêntica
ou semelhante no Brasil há pelo menos 6 meses, e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.
(i) falta de pagamento das taxas retribuições cabíveis dentro dos
prazos legais; (ii) indeferimento do pedido de registro pelo INPI;
e (iii) não contestação ou não cumprimento de exigência
formulada pelo INPI.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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257,400000

170,000000

31/12/2019

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

2.082.034,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

SP

Data

UF sede

Valor contábil 31/12/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

52,100000

89,800000

31/12/2019

31/12/2018

-

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

Vitória Fertilizantes S.A. 08.181.297/0001-40

-

Controlada

Controlada da Companhia responsável pela exploração do transporte rodoviário.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

135,860000

10.752.975/0001-20

31/12/2020

BS Transportes Ltda.

0,00

0,00

0,00

SP

Valor mercado

Brasil

MG

Valor contábil 31/12/2020

Valor mercado

Brasil

Controlada da Companhia responsável pela importação e exportação de biofertilizantes, biodefensivos, inoculantes e pesquisa agrícola.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

247,220000

31/12/2020

19.558.896/0001-57

Biovalens S.A.

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

Patos de Minas

6.168.000,00

São Joaquim da Barra

45.330.000,00

São Joaquim da Barra

Valor (Reais)

Município sede
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Comércio de fertilizantes simples,
compostos, químicos, orgânicos e
organomineral, de defensivos agrícolas,
sementes para lavoura; transporte
rodoviário de cargas em geral, bem como
sua logística operacional, serviços de
análises técnicos, serviços de laboratório
de análise química, orgânica e
organomineral, a prestação de serviços de
preparação de solo, recebimento de
resíduos industriais destinados a
compostagem na produção de fertilizantes
orgânicos; e a industrialização, o comércio
atacadista de café em grão, soja, milho
em grão não beneficiado, milho em grão
beneficiado, frutas, verduras, raízes,
tubérculos, hortaliças e legumes frescos,
comércio varejista de hortifrutigranjeiros.

Exploração de transporte rodoviário
intermunicipal e interestadual de cargas.

Indústria, comércio, importação e
exportação de biofertilizantes,
biodefensivos, inoculantes e pesquisa
agrícola

Descrição das atividades
desenvolvidas
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75,000000

99,900000

100,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

Controlada da Companhia responsável pela comercialização de fertilizantes, defensivos agrícolas, etc.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

31/12/2020

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

0,00

0,00

0,00

Data

UF sede

Valor contábil 31/12/2020

País sede

3.609.000,00

Valor (Reais)

Município sede
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Descrição das atividades
desenvolvidas
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Participação do emisor
(%)
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais.
Introdução
As informações financeiras contidas neste item 10 devem ser lidas em conjunto com as
demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Companhia para os exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018. As informações neste item 10, exceto quando
indicado de forma diferente, são expressas em milhares de Reais.
As demonstrações financeiras consolidadas auditadas para os exercícios sociais findos em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (“IASB”).
As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos nossos Diretores. Dessa
forma, as avaliações, opiniões e comentários dos nossos Diretores, ora apresentadas, traduzem a
visão e percepção de nossos Diretores sobre nossas atividades, negócios e desempenho, bem como
visam fornecer aos investidores informações que os ajudarão a comparar nossas demonstrações
financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, bem como
compreender as mudanças nas principais linhas dessas demonstrações financeiras entre os
períodos analisados e os principais fatores que explicam essas variações.
Para informações a respeito dos efeitos da pandemia da COVID-19 nas atividades da Companhia e
em sua condição financeira, vide item 10.9 deste Formulário de Referência.
a)

Condições Financeiras e Patrimoniais Gerais

A Companhia é produtora e comercializadora de insumos agrícolas para nutrição e defesa vegetal,
possuindo uma extensa gama de produtos que atendem à demanda de produtores agrícolas de
diversas culturas como soja, milho, algodão, café, cana de açúcar, pastagens, hortifruti, entre outros.
A Diretoria da Companhia entende que as receitas da Companhia são preponderantemente
provenientes de seis categorias de produto: (i) Fertilizantes Foliares, (ii) Micros de Solo, (iii)
Defensivos Biológicos, (iv) Inoculantes, (v) Condicionadores de Solo e Organominerais, e (vi)
Produtos Industriais e Outros. Embora essas receitas nos proporcionem satisfatórios níveis de
geração de caixa, foram efetuados contratos de financiamento cujos recursos foram investidos no
capital de giro da Companhia e nova fábrica de produtos biológicos.
Nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, a Companhia apresentou
a seguinte representatividade da receita bruta em relação a cada uma das categorias de produtos:
(i) Fertilizante Foliares representou 44,2%, 46,4% e 47,3%, da receita bruta da Companhia,
respectivamente; (ii) Micros de Solo representou 21,6%, 20,9% e 18,8% da receita bruta da
Companhia, respectivamente; (iii) Defensivos Biológicos representou 9,8%, 8,0% e 3,8% da receita
bruta da Companhia, respectivamente; (iv) Inoculantes representou 7,0%, 7,4% e 6,5%, da receita
bruta da Companhia, respectivamente; (v) Condicionadores de Solo e Organominerais
representaram 7,9%, 6,0% e 6,4% da receita bruta da Companhia, respectivamente; (vi) Produtos
Industriais e Outros representou 9,5%, 11,3% e 17,1% da receita bruta da Companhia,
respectivamente. Dessa forma, a Companhia tem conseguido executar sua estratégia de melhorar o
mix de categorias de produtos que possuem mais tecnologia agregada e maiores margens.
Os diretores acreditam que o agronegócio brasileiro passa por um bom momento e apresenta uma
tendência de melhora significativa das atividades, seja em razão da retomada da economia, redução
dos juros, criação de alternativas de financiamento para as empresas e consumidores, bem como
pelo crescimento do setor de agronegócio como um todo. Em 2019, o setor correspondeu a 21% do
PIB brasileiro, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada
(CEPEA/USP), e apresentou taxa de crescimento anual composta de 8,0% ao ano no período de
2009 a 2019.
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Os mercados específicos nos quais a Companhia está inserida também apresentam taxas de
crescimento bastante promissoras, tendo em vista que o Brasil apresenta um solo muito pobre em
macronutrientes e micronutrientes, o que acarreta uma maior demanda em fertilizantes especiais
visando ao aumento de produção, bem como em razão da alta presença de pragas e doenças no
país, uma vez que as condições climáticas tornam a proliferação mais fácil, o que impacta
diretamente os produtores rurais e cria a necessidade de investimentos em defensivos. O diferencial
da Companhia é prover a esses produtores as melhores tecnologias para fertilizantes especiais e
defensivos biológicos, que pela questão da sustentabilidade e também da eficiência, possuem um
potencial enorme para aumentar a penetração de mercado em nutrição vegetal e substituir o enorme
mercado de defensivos químicos.
A seguir, apresentamos as informações sobre a atual estrutura financeira e patrimonial da
Companhia:
(R$ milhares, exceto percentuais)
(A) Dívida Bruta (Empréstimos e Financiamentos Circulantes
e Não Circulantes)
Capital de Giro
FINAME e Leasing
CCB BNDES
Partes Relacionadas
(B) Caixa e Equivalentes de Caixa
(C=A-B) Dívida Líquida
(D) Patrimônio Líquido
(E=C/D) Dívida Líquida/Patrimônio Líquido

2020

Em 31 de dezembro de
2019

2018

243.211

170.840

150.954

213.601
994
28.617
(46.411)
196.800
291.077
67,6%

169.047
1.690
103
(37.234)
133.606
218.004
61,3%

147.398
3.453
103
(18.415)
132.539
170.372
77,8%

A Diretoria entende que as condições financeiras e patrimoniais da Companhia são sólidas e
suficientes para atender suas obrigações com terceiros e sua necessidade de capital de giro,
incluindo o pagamento do serviço da dívida, bem como para fazer frente a seu cronograma de
investimentos.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 2020, o patrimônio líquido da
Companhia aumentou de R$ 218,0 milhões para R$ 291,1 milhões, representando um aumento de
R$ 73,1 milhões ou 33,5%, estando sempre em linha com o desenvolvimento do nível de atividade
do negócio. O patrimônio líquido da Companhia cresceu R$ 47,6 milhões ou 28,0% entre 31 de
dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019.
Principais Indicadores financeiros
Apresentamos abaixo tabela contendo os índices Dívida Líquida/EBITDA Ajustado e Dívida
Líquida/Patrimônio Líquido, nossos principais indicadores financeiros, nos três últimos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro:

Dívida Bruta
Caixa e Equivalentes de Caixa
Dívida Líquida
Lucro Líquido
EBITDA Ajustado *
Dívida Líquida / EBITDA Ajustado
Patrimônio Líquido
Dívida Líquida/Patrimônio Líquido
Ativo Circulante
Passivo Circulante

2020
243.211
(46.411)
196.800
85.933
114.282
1,7x
291.077
67,6%
427.082
257.360

Em 31 de dezembro de:
2019
170.840
(37.234)
133.606
58.114
81.725
1,6x
218.004
61,3%
339.394
179.381

2018
150.954
(18.415)
132.539
44.152
81.375
1,6x
170.372
77,8%
317.285
183.235

Em 31 de dezembro de 2020, o ativo circulante da Companhia era de R$427,1 milhões, sendo
superior ao passivo circulante, que era de R$257,4 milhões. Em 31 de dezembro de 2019, o ativo
circulante da Companhia era de R$ 339,4 milhões, sendo superior ao passivo circulante, que era de
R$ 179,4 milhões
A Companhia apresenta os índices de alavancagem e liquidez em patamares considerados
adequados por seus Diretores. Sendo assim, a Companhia está preparada e em condições de
acessar o mercado para fazer frente a oportunidades que venham a surgir.
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b)

Estrutura de capital

Os diretores da Companhia acreditam que sua estrutura de capital atual é adequada para atender
às demandas e necessidades das operações e continuar executando seu plano de crescimento. Em
31 de dezembro de 2020, o passivo circulante era de R$257,4 milhões, o passivo não circulante era
de R$72,3 milhões e o patrimônio líquido era de R$291,1 milhões. Dessa forma, a estrutura de capital
era composta de 46,9% de capital próprio e 53,1% de capital de terceiros.
Em 31 de dezembro de 2019, o passivo circulante era de R$179,4 milhões, o passivo não circulante
era de R$62,3 milhões e o patrimônio líquido era de R$218,0 milhões, R$47,6 milhões maior em
relação a 31 de dezembro de 2018. Dessa forma, a estrutura de capital era composta de 47,4% de
capital próprio e 52,6% de capital de terceiros.
Em 31 de dezembro de 2018, o passivo circulante era de R$183,2 milhões, o passivo não circulante
era de R$56,3 milhões e o patrimônio líquido era de R$170,4 milhões. Dessa forma, a estrutura de
capital era composta de 41,6% de capital próprio e 58,4% de capital de terceiros.
Nos últimos três exercícios sociais, a Companhia apresentou aumento na proporção de capital
próprio em sua estrutura de capital, com redução da necessidade de capital de terceiros,
principalmente em razão do crescimento sustentável da Companhia.
Abaixo encontra-se demonstrada a divisão da estrutura de capital da Companhia entre capital próprio
(representada pelo patrimônio líquido) e capital de terceiros (correspondente ao nosso passivo
circulante e não circulante) nos períodos indicados:
(R$ milhares, exceto percentuais)
Passivo Circulante (a)
Passivo Não Circulante (b)
Capital de Terceiros (a+b)
Patrimônio Líquido (c)
Total (d)
Parcela de Capital de Terceiros ((a+b)/d)
Parcela de Capital Próprio (c/d)

c)

2020
257.360
72.317
329.677
291.077
620.754
53,1%
46,9%

Em 31 de dezembro de:
2019
179.381
62.307
241.688
218.004
459.692
52,6%
47,4%

2018
183.235
56.318
239.554
170.372
409.925
58,4%
41,6%

Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Os diretores da Companhia acreditam que a estrutura de capital da Companhia seja suficiente para
suprir suas necessidades de caixa relativas às suas obrigações contratuais decorrentes de
empréstimos, financiamentos, dívidas e outros valores a serem pagos nos próximos anos, embora
não seja possível garantir que tal situação permanecerá inalterada. Caso seja necessário contrair
empréstimos para financiar investimentos e aquisições, a Diretoria acredita que a Companhia possui
condições de contratar e de honrar tais obrigações.
Em 31 de dezembro de 2020, o passivo circulante era de R$257,4 milhões, valor inferior ao ativo
circulante, que na mesma data era de R$427,1 milhões, incluindo os valores de caixa e equivalentes
de caixa no valor de R$46,4 milhões.
Em 31 de dezembro de 2019, o passivo circulante era de R$179,4 milhões, valor inferior ao ativo
circulante, que na mesma data era de R$339,4 milhões, incluindo os valores de caixa e equivalentes
de caixa no valor de R$37,2 milhões.
Em 31 de dezembro de 2018, o passivo circulante era de R$183,2 milhões, valor inferior ao ativo
circulante, que na mesma data era de R$317,3 milhões, incluindo os valores de caixa e equivalentes
de caixa no valor de R$18,4 milhões.
Conforme mencionado no item 10.1.a acima, a Companhia apresenta os índices Dívida
Líquida/EBITDA Ajustado, Dívida Líquida/Patrimônio Líquido e índices de liquidez corrente em
patamares considerados adequados por seus Diretores. Sendo assim, a Administração entende que
a Companhia está preparada e em condições de acessar o mercado para fazer frente às suas
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obrigações contratuais decorrentes de empréstimos, financiamentos, dívidas e outros valores a
serem pagos no curto prazo.
d)
Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes utilizadas
A Companhia financia suas atividades de capital de giro predominantemente com empréstimos e
financiamentos contraídos junto a instituições financeiras de primeira linha.
Os financiamentos de capital de giro se fazem necessários dado o descasamento entre o prazo de
compra de matéria-prima e os demais custos em relação ao prazo médio de recebimento. O prazo
médio de recebimento da companhia acaba sendo alongado em função de uma prática comum de
financiamento dos clientes que ocorre no setor de insumos agrícolas no Brasil, o chamado Prazo
Safra. Ou seja, nessa prática os clientes fazem o pagamento apenas após o período de colheita da
safra. A Companhia faz o faturamento e consequentemente entrega dos produtos conforme a
demanda nutricional ou de defesa da fase vegetativa da cultura em questão. Porém, todo o
pagamento é feito após o produtor receber os recursos da venda da safra em questão. Para cada
safra existe um período de pagamento determinado no ano, independente do momento da compra.
Por exemplo, a safra de soja tem as datas de pagamento concentrados em 30 de maio e 30 de junho,
a depender da região. Já a safra de café tem o pagamento concentrado nos meses de setembro e
outubro do ano fiscal.
Os financiamentos para capital de giro têm o seu custo atrelado ao CDI e têm por garantia duplicatas
de venda da Companhia junto a clientes pessoa física e pessoa jurídica. Para os investimentos em
ativos não circulantes, a Companhia realizou a contratação de uma linha de financiamento com o
BNDES para a construção da nova fábrica de produtos biológicos, no montante de até R$62 milhões.
A amortização será em 204 (duzentos e quatro) prestações mensais e sucessivas, cada uma delas
no valor do principal vincendo da dívida, dividido pelo número de prestações de amortização ainda
não vencidas, vencendo-se a primeira prestação em 15 (quinze) de maio de 2023, e a última em 15
(quinze) de abril de 2040.
Os juros são devidos à taxa de 2,62% (dois inteiros e sessenta e dois centésimos por cento) ao ano
para o Subcrédito “A” e 3,02% (três inteiros e dois centésimos por cento) ao ano para o Subcrédito
“B” (a título de remuneração), compostos com a Taxa de Longo Prazo – TLP, divulgada pelo Banco
Central do Brasil, capitalizáveis durante o prazo de carência e exigíveis mensalmente na amortização
No curso normal de suas atividades, em montante significativamente menor, a Companhia investe
na aquisição de máquinas e equipamentos que são destinados à mecanização e industrialização da
produção de insumos agrícolas. Para aquisição destes equipamentos, conforme o caso, a
Companhia poderá contratar financiamentos, primordialmente, por meio de operações de leasing ou
contratações de FINAMEs.
e)
Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Na data deste Formulário de Referência, a Administração da Companhia não vislumbra
necessidades de recursos que não possam ser suportadas com os recursos atuais ou futuros dos
quais a Companhia pode dispor. Caso venhamos a ter algum descasamento entre as
disponibilidades e os compromissos de curto prazo, poderemos contratar novas linhas de
financiamento ou ainda captar recursos junto ao mercado de capitais brasileiro. Na contratação de
novos financiamentos, os Diretores buscam analisar as opções disponíveis no mercado, almejando
sempre o prazo e taxas de juros condizentes.
Níveis de endividamento e características das dívidas
Empréstimos e financiamento relevantes
Em 31 de dezembro de 2020, a Dívida Bruta da Companhia, representada pela soma dos
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empréstimos e financiamentos, circulante e não circulante, atingiu o montante total de R$243,2
milhões, representando um aumento de 42,4% quando comparado com a dívida bruta em 31 de
dezembro de 2019. A dívida líquida, por sua vez, em 31 de dezembro de 2020 era de R$196,8
milhões, representando um aumento de 47,3% em sua dívida líquida quando comparado com a
dívida líquida em 31 de dezembro de 2019.
Em 31 de dezembro de 2019, a Dívida Bruta da Companhia atingiu o montante total de R$170,8
milhões, sendo que R$117,2 milhões representavam dívidas de curto prazo e R$53,5 milhões
correspondiam a dívidas de longo prazo, representando um aumento de 13,2% quando comparado
com dívida bruta em 31 de dezembro de 2018. A dívida líquida, por sua vez, em 31 de dezembro de
2019 era de R$133,6 milhões, representando um aumento de 0,8% em sua dívida líquida quando
comparado com a dívida líquida em 31 de dezembro de 2018.
Em 31 de dezembro de 2018, a Dívida Bruta da Companhia atingiu o montante total de R$151,0
milhões, sendo que R$98,3 milhões representavam dívidas de curto prazo e R$ 52,6 milhões
correspondiam a dívidas de longo prazo. A dívida líquida, por sua vez, em 31 de dezembro de 2018
era de R$132,5 milhões.
A tabela abaixo evidencia a composição da Dívida Bruta da Companhia para os períodos indicados:
(R$ milhares)
Dívida Bruta (Empréstimos e Financiamentos
Circulantes e Não Circulantes)
Capital de Giro
FINAME e Leasing
CCB BNDES
Partes Relacionadas
Total
Parcela Circulante
Parcela Não Circulante

Em 31 de dezembro de
2020

2019

2018

213.601
994
28617
243.211
184.125
59.086

169.047
1.690
103
170.840
117.293
53.546

147.398
3.453
103
150.954
98.308
52.645

Os empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo relevantes da Companhia são divididos
nas seguintes categorias: (i) Capital de Giro; (ii) FINAME e Leasing; (iii) CCB BNDES; e (iv) Partes
Relacionadas.
Capital de Giro
4131 Swap
Nessas operações a Companhia contrata uma dívida em moeda estrangeira (dólar ou euro) junto a
uma instituição financeira e ao mesmo tempo contrata um swap para troca dessa obrigação em
moeda estrangeira (ponta ativa para a Companhia) para encargos com base na variação dos
Certificados de Depósitos Interbancários – CDI acrescido de um spread (ponta passiva para a
Companhia). Essas operações são tomadas junto a mesma contraparte e tem casamento de valores
e datas de vencimento. Os “swaps” são classificados como derivativos de valor justo e seu resultado
contabilizado como ganhos (perdas) com derivativos e as dívidas em moeda estrangeira são
classificadas como empréstimos e financiamentos e o resultado da variação cambial e do juro
classificado como despesa financeira.
Cédulas de Crédito Bancário (CCBs)
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia e suas controladas possuíam 9 (nove) Cédulas de
Crédito Bancário, ainda vigentes, emitidas em favor das seguintes instituições financeiras: (i) Banco
Votorantim S.A.; (ii) Banco Santander (Brasil) S.A.; (iii) Banco Itaú Unibanco S.A.
Outros Instrumentos
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia e suas controladas possuíam ainda (i) 1 (um) Certificado
de Direitos Creditórios do Agronegócio, emitido em favor do Banco ABC do Brasil S.A., (ii) 1 (uma)
Cédula de Crédito à Exportação, emitido em favor do Banco Votorantim S.A, e (iii) 6 (seis) Contratos
de Negociação de Operação de Swap, ainda vigentes.
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Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia e suas controladas possuíam 17 (dezessete)
instrumentos de financiamento, ainda vigentes, sendo: (i) 9 (nove) Cédulas de Crédito Bancário; e
(ii) 8 (oito) Outros Instrumentos.
Os empréstimos celebrados na categoria capital de giro totalizavam um saldo devedor de R$213,6
milhões, em 31 de dezembro de 2020.
FINAME e Leasing
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia e suas controladas possuíam 13 (treze) instrumentos de
financiamento, ainda vigentes, para aquisição de máquinas e equipamentos em favor das seguintes
instituições financeiras: (i) Banco do Brasil S.A.; e (ii) Banco Santander (Brasil) S.A. Os empréstimos
celebrados totalizam o saldo devedor de R$1,0 milhão, em 31 de dezembro de 2020.
CCB BNDES
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia e suas controladas possuíam 1 (uma) cédula de crédito
bancário, ainda vigente, emitida em favor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES. O empréstimo celebrado totaliza o montante de R$62 milhões, com saldo devedor
de R$28,0 milhões, em 31 de dezembro de 2020.
O crédito total é dividido em 2 (dois) subcréditos, nos valores e para as finalidades seguintes:
(a)

Subcrédito “A”: no valor de R$45.121.000,00 (quarenta e cinco milhões e cento e vinte e
um mil reais): Construção de planta industrial e laboratório de P&D para a fabricação de
produtos no controle biológico de pragas e desenvolvimento de novas tecnologias, em São
Joaquim da Barra – SP; e

(b)

Subcrédito “B”: no valor de R$16.879.000,00 (dezesseis milhões e oitocentos e setenta e
nove mil reais): Construção de centro de distribuição, em São Joaquim da Barra – SP.

Partes Relacionadas
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia e suas controladas não registraram qualquer saldo em
aberto com partes relacionadas.
A tabela abaixo lista os contratos de empréstimo e financiamento relevantes em vigor em 31 de
dezembro de 2020 celebrados pela Companhia e suas controladas:
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4131 Swap

CCB

4131 Swap

CCB

CCB

CDCA

4131 Swap

2

3

4

5

6

7

8

10

9

CCB Agro

1

CCB (emitente é o
Banco
Santander
Brasil S.A. sediado
em Luxemburgo –
4131 em Reais)
CCB (emitente é o
Banco
Santander
Brasil S.A. sediado

Linha de Crédito

#

Santander

Santander

Citibank

ABC Brasil

Itaú

Itaú

Citibank

Itaú

Bradesco

Votorantim

Instituição
Financeira

CDI + 1,58% a.a.

CDI + 1,79% a.a.

CDI + 2,78% a.a.

CDI + 2,51% a.a.

CDI + 2,46% a.a.

CDI + 2,15% a.a.

CDI + 1,23% a.a.

CDI + 2,33% a.a.

2,66%

CDI + 2,45% a.a.

Indexador
Capital de Giro

Garantia

Empréstimos e Financiamentos

Semestral

Semestral

(i) Aval – Terceiros Garantidores: (a) Wilson Fernando Romanini; e (b) Jose Plinio Romanini / (ii)
Cessão Fiduciária de Títulos de Crédito: Duplicatas

Semestral

Mensal

No vencimento

No vencimento

Semestral

No vencimento

Semestral

Semestral

Amortização

(i) Aval – Terceiros Garantidores: (a) Wilson Fernando Romanini; e (b) Jose Plinio Romanini; e
(ii) Cessão Fiduciária de Títulos de Crédito: Duplicatas

Cessão e Alienação Fiduciária de Direitos Creditórios: cessão fiduciária dos direitos dos créditos ou títulos
entregues ao Itaú para prestação de serviços de cobrança e de quaisquer valores depositados ou que
venham a ser depositados na conta vinculada, em valor correspondente a, no mínimo 50% do valor da
CCB.
(i) Stand-by letter (contrato de garantia internacional); e
(ii) Instrumento Particular de Cessão e Alienação Fiduciária de Direitos Creditórios: alienação ao Citibank
de todos os direitos creditórios, principais e acessórios, oriundos do Instrumento Particular de Contrato
para a Realização de Operações de Swap com início em 07/02/2020 e vencimento em 07/02/2022.
Cessão e Alienação Fiduciária de Direitos Creditórios: cessão fiduciária dos direitos dos créditos ou títulos
entregues ao Itaú para prestação de serviços de cobrança e de quaisquer valores depositados ou que
venham a ser depositados na conta vinculada, em valor correspondente a, no mínimo, 50% do valor da
CCB.
Cessão e Alienação Fiduciária de Direitos Creditórios: cessão fiduciária dos direitos dos créditos ou títulos
entregues ao Itaú para prestação de serviços de cobrança e de quaisquer valores depositados ou que
venham a ser depositados na conta vinculada, em valor correspondente a, no mínimo, 50% do valor da
CCB.
(i) Aval – Terceiros Garantidores: (a) Francisco Guilherme Romanini; (b) Karina Favaro Campi Romanini;
(c) Wilson Fernando Romanini; (d) Juliana Barbosa Bechara Romanini; (e) Jose Plinio Romanini; (f) Dalva
Marlene Junqueira Santos Romanini; e (ii) Penhor dos direitos creditórios decorrentes das Duplicatas
Mercantis e/ou Rurais conforme descrita no Anexo I da CDCA / (iii) Cessão Fiduciária de Títulos de
Crédito: Duplicatas
(i) Stand-by letter (contrato de garantia internacional); e (ii) Instrumento Particular de Cessão e Alienação
Fiduciária de Direitos Creditórios: alienação ao Citibank de todos os direitos creditórios, principais e
acessórios, oriundos do Instrumento Particular de Contrato para a Realização de Operações de Swap
com início em 07/12/2018 e vencimento em 07/12/2021.

Stand-by letter (contrato de garantia internacional)

(i) Aval – Terceiros Garantidores: (a) Wilson Fernando Romanini; e (b) José Plinio Romanini;
(ii) Cessão Fiduciária de Títulos de Crédito: Duplicatas; e
(iii) Alienação Fiduciária de Bem Imóvel: Propriedade rural situada no município de Veríssimo/MG,
denominada “Fazenda Novo Horizonte”, objeto da matrícula registrada sob o nº 73.747, expedida em 30
de maio de 2019, no Primeiro Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Uberaba, Estado de Minas
Gerais, cujo valor de avaliação é de R$17.621.020,00, conforme descrição da certidão na matrícula.
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10.000

10.000

10.000

19.589

26/08/2020 a
01/06/2021
22/07/2020 a
18/05/2021

18/03/2020 a
12/01/2021

07/12/2018 a
07/12/2021

04/02/2020 a
04/02/2021
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15.000

10.000

14.999

07/02/2020 a
07/02/2022

27/12/2019 a
16/12/2021

13.000

20.000

364 dias após
06/04/2020
04/08/2020 a
02/07/2021

40.000

Valor
(em R$ milhares)

01/07/2019 a
01/07/2024

Vencimento

CCE

CCB

FINAMEs

CCB

13

14

15

16

17

(1)

Santander

CCB (emitente é o
Banco
Santander
Brasil S.A. sediado
em Luxemburgo –
4131 em Reais)

(i) Hipoteca do terreno situado em São Joaquim da Barra (SP), matrícula nº 6.421 do Livro nº 2 do 4º
Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de São Joaquim da Barra (SP). A hipoteca, além
do terreno, abrange construções, instalações, máquinas, equipamentos e quaisquer outras acessões,
benfeitorias, valorizações, frutos e qualquer bem vinculado ao bem principal, inclusive pertenças, que na
vigência da CCB se incorporarem ao imóvel, excetuadas as máquinas e equipamentos adquiridos com
os recursos do sistema FINAME e do BNDES enquanto onerados em favor de Agentes Financeiros de
Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME;
(ii) Aval: (a) Wilson Fernando Romanini; (b) Francisco Guilherme Romanini; e (c) José Plinio Romanini.

Cédula de Crédito Bancário BNDES

Nos FINAMEs celebrados com o Santander, a garantia se dá por meio de Instrumentos de Alienação
Fiduciária que têm como garantia as seguintes máquinas e equipamentos adquiridos: (i) 5 (cinco) tanques
de fibra de vidro – vertical; e (ii) 1 (um) trator agrícola 62 CV.

Subcrédito “B”:
IPCA + 1,83%
a.a. (taxa de
juros prefixada) +
3,02% a.a.
(spread BNDES)
Na data deste Formulário de Referência, o saldo devedor dos referidos contratos havia sido integralmente liquidado pela Companhia.

Subcrédito “A”:
IPCA + 1,83%
a.a. (taxa de
juros prefixada) +
2,62% a.a.
(spread BNDES)

TJLP + 6,5% a.a.

Mensal

Mensal após 12
meses de
carência

(i) Aval – Terceiros Garantidores: (a) Wilson Fernando Romanini; e (b) Jose Plinio Romanini; e
(ii) Cessão Fiduciária de Títulos de Crédito: Duplicatas

Banco do
Brasil /
Santander

No vencimento

(i) Aval – Terceiros Garantidores: (a) Wilson Fernando Romanini; e (b) Jose Plinio Romanini; e
(ii) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios: Duplicatas

Variação cambial
+ 6,25% a.a.

FINAME

Trimestral

(i) Aval – Terceiros Garantidores: (a) Wilson Fernando Romanini; e (b) Jose Plinio Romanini; e
(ii) Cessão Fiduciária de Títulos de Crédito: Duplicatas

CDI + 2,15% a.a.

BNDES

Semestral

Cessão e Alienação Fiduciária de Direitos Creditórios: cessão fiduciária dos direitos dos créditos ou títulos
entregues ao Itaú para prestação de serviços de cobrança e de quaisquer valores depositados
ou que venham a ser depositados na conta vinculada, em valor correspondente a, no mínimo
50% do valor da CCB.
Semestral

Semestral

Stand-by letter (contrato de garantia internacional)

CDI + 2,13% a.a.

CDI + 2,47% a.a.

CDI + 2,25% a.a.

Santander

Votorantim

Itaú

CCB

12

Banco do
Brasil

4131 Swap

–

11

em Luxemburgo
4131 em Reais)
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15/05/2023 a
15/04/2040

31/08/2013 a
16/11/2023

01/09/2020 a
04/06/2021

10/09/2018 a
08/03/2021

16/03/2020 a
11/03/2021

01/07/2020 a
01/07/2021

18/09/2018 a
01/09/2021
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i.

Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui outras relações de longo
prazo mantidas com instituições financeiras.
ii.

Grau de subordinação entre as dívidas

Nenhuma das dívidas financeiras da Companhia e de suas controladas existentes em 31 de
dezembro de 2020 possui cláusula específica contratual de subordinação, de forma que não há
relação de preferência entre as mesmas. Assim, o grau de subordinação entre as dívidas
financeiras da Companhia e de suas controladas segue o quanto determinado na legislação em
vigor e nas garantias constituídas.
iii.
Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação
de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário.
A Companhia é parte como tomadora em contratos de empréstimos e financiamentos
evidenciados neste item 10.1(f) acima e, portanto, no contexto de tais financiamentos, está
obrigada à observância de determinadas obrigações e restrições, sob pena de vencimento
antecipado das dívidas. No entendimento da Administração da Companhia, tais restrições são
usuais de mercado em operações como aquelas contratadas pela Companhia e incluem:
(a) alteração do controle direto ou indireto da Companhia;
(b) alteração da composição do capital social da Companhia;
(c) alienação de ativos da Companhia;
(d) emissão de novas dívidas e valores mobiliários; e
(e) descumprimento de determinados índices financeiros, conforme se segue:
(i) Índice de Liquidez Corrente (Ativo Circulante/Passivo Circulante) superior a 1,30x com
base no encerramento de cada exercício social; e
(ii) Endividamento (Dívida Financeira Total/EBITDA Ajustado) acrescido de AVP (ajuste a
valor presente) inferior a 3,0x com base no encerramento de cada exercício social.
Os cálculos acima são para fins de covenants e podem não estar alinhados com os cálculos do
tópico 3.2. O descumprimento dessas restrições pode levar ao vencimento antecipado de tais
obrigações financeiras.
De acordo com a Cédula de Crédito Bancário n° 20.9.0002.1 emitida pela Companhia em favor
do BNDES, em 13 de março de 2020 (“CCB BNDES”), a Companhia não poderá distribuir
dividendos e/ou juros sobre capital próprio acima do limite de 30% (trinta por cento) do lucro
líquido apurado em cada exercício social encerrado entre 2020 e 2024. Além disso, nos termos
da CCB BNDES, a Companhia não poderá realizar, a partir de 2025, a distribuição de dividendos
e/ou juros sobre capital próprio acima do limite de 30% (trinta por cento) do lucro líquido apurado
em cada exercício social, exceto nos casos em que o indicador financeiro Dívida
Líquida/EBITDA Ajustado do último exercício social seja menor ou igual a 3 (três).
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia estava em cumprimento com as obrigações
previstas em seus instrumentos financeiros. Além disso, na data deste Formulário de
Referência, a Companhia obteve os consentimentos necessários de determinadas instituições
financeiras com relação à alteração da composição do seu capital social em decorrência de sua
oferta pública inicial de ações (IPO).
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f)

Limites de utilização dos financiamentos já contratados

Da totalidade dos contratos de financiamentos ativos em 31 de dezembro de 2020, apenas a CCB
BNDES ainda tem futuros desembolsos do valor efetivamente contratado, até 31 de dezembro de
2020 foi desembolsado R$28,0 milhões dos R$62,0 milhões contratados. O restante dos contratos
da companhia já foi desembolsado em sua totalidade e estão em período de amortização.
g)

Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

Os quadros a seguir apresentam um sumário das informações financeiras da Companhia para os
períodos indicados. As informações a seguir devem ser lidas e analisadas em conjunto com as
demonstrações contábeis consolidadas da Companhia, disponíveis no site da Companhia
(www.ri.vittia.com.br) e no site da CVM (www.cvm.gov.br).
Ressaltamos que as demonstrações financeiras consolidadas auditadas para os exercícios sociais
findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 foram preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB).
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Apresentamos a seguir as explicações às principais variações ocorridas e as explicações sobre o
resultado da Companhia.

Demonstrações de Resultados - Consolidada
(R$ mil)
Receita Operacional Líquida
Custo das Vendas
Lucro Bruto
Despesas com Vendas
Provisão para perdas de crédito esperadas
Despesas Administrativas e Gerais
Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Instrumentos Financeiros Derivativos, líquidos
Resultado financeiro líquido
Resultado antes do Imposto de Renda e
Contribuição Social
Imposto de Renda e Contribuição Social
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
Resultado do Período

Exercício
social
encerrado
em 31 de
dezembro
de 2019
431.954
(276.978)
154.976
(34.606)
(5.520)
(48.326)
(47)

%
Total
100,0%
-64,1%
35,9%
-8,0%
-1,3%
-11,2%
0,0%

Variação
2020
X
2019
22,8%
21,6%
25,1%
7,0%
-46,5%
12,9%
-2714,2%

Exercício social
encerrado em 31
de dezembro de
2020
530.646
(336.752)
193.894
(37.019)
2.955
(54.566)
1.229

%
Total
100,0%
-63,5%
36,5%
-7,0%
0,6%
-10,3%
0,2

100.583

19,7%

66.476

15,4%

57,7%

9.600
(47.411)
30.259
(7.552)

1,8%
-8,9%
5,7%
-1,4%

10.988
(19.555)
2.759
(5.809)

2,5%
-4,5%
0,6%
-1,3%

-12,6%
142,4%
996,7%
30,0%

93.030

17,5%

60.668

14,0%

53,3%

(6.045)
(1.052)
85.933

-1,1%
-0,2%
16,2%

(2.659)
106
58.114

-0,6%
0,0%
13,5%

127,3%
-1092,0%
47,9%

Receita Operacional Líquida
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a receita operacional líquida totalizou
R$530,6 milhões, representando um aumento de R$98,7 milhões ou 22,8%, quando comparada com
o valor de R$431,9 milhões, referente exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Este
aumento pode ser explicado pela melhor performance de vendas das principais categorias de
produto da Companhia (Fertilizantes Foliares, Micro de Solo, Defensivos Biológicos, Inoculantes,
Condicionadores de Solo e Organominerais e Produtos Industriais e Outros). Mesmo com a
pandemia, a demanda mundial por alimentos foi robusta no período e impulsionou o desempenho do
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agronegócio mundial. No Brasil, o cenário foi ainda mais favorável impulsionado pela expressiva
desvalorização cambial, que aumentou a expectativa de rentabilidade dos agricultores, e também
pelo cenário climático favorável da safra de 2019/20. Com esse cenário setorial favorável, a
Companhia teve sucesso na venda de suas principais categorias de produto, em especial a categoria
de Condicionadores de Solo e Organominerais, cuja receita bruta cresceu 58,9% no exercício social
findo em 31 de dezembro de 2020, e Defensivos Biológicos, cuja receita bruta cresceu 47,1% no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. O expressivo crescimento da categoria
Condicionadores de Solo se deve a consolidação da receita advinda da Vitória que se enquadra
nessa categoria de produtos. O aumento da categoria Defensivos Biológicos tem como fator adicional
o sucesso na adoção dessa nova tecnologia.
Custo das Vendas
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o custo das vendas totalizou R$336,7
milhões, representando um aumento de R$59,8 milhões ou 21,6%, quando comparado com o valor
de R$277,0 milhões, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Este
aumento pode ser explicado, principalmente, em decorrência do aumento das vendas das principais
categorias de produtos da Companhia, notadamente a categoria Defensivos Biológicos, bem como
a desvalorização do real no período. O crescimento dos custos em patamar menor do que o
crescimento da receita foi em função de melhor mix, ou seja, a Companhia teve crescimento maior
das categorias de maior margem que dessa forma impactam menos o crescimento do custo. Vale
ressaltar que a categoria Defensivos Biológicos que teve o maior crescimento possui o maior valor
agregado e, portanto, maior margem, já a categoria Produtos Industriais e Outros que teve o menor
crescimento é a linha de menor margem.
Lucro Bruto
Em decorrência dos fatores acima, o lucro bruto totalizou R$193,9 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, representando um aumento de R$38,9 milhões ou 25,1%,
quando comparado com o valor de R$155,0 milhões, referente ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019.
Despesas com Vendas
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, as despesas com vendas totalizaram
R$37,0 milhões, representando um aumento de R$2,4 milhões ou 7,0%, quando comparadas com o
valor de R$ 34,6 milhões, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Este
aumento pode ser explicado pelo maior número de funcionários na equipe comercial, em linha com
a estratégia de crescimento da Companhia.
Provisão para Perdas de Crédito Esperadas
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a provisão para perdas de crédito
esperadas totalizou uma perda de R$3,0 milhões, representando uma queda de R$2,6 milhões,
quando comparadas com o valor negativo de R$5,5 milhões, referente ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019. Essa redução foi devida a melhor performance de cobrança de crédito
da Companhia, suportada por um ano agrícola mais favorável em 2020 para os nossos clientes.
Despesas Administrativas e Gerais
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, as despesas administrativas gerais
totalizaram R$54,6 milhões, representando um aumento de R$6,2 milhões ou 12,9%, quando
comparadas com o valor de R$ 48,3 milhões, referente exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019. Este aumento pode ser explicado, principalmente, pelo aumento das
contratações para reforçar a estrutura administrativa da Companhia no período.
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Resultado Antes das Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas e Impostos
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o resultado antes das receitas
(despesas) financeiras líquidas e impostos totalizou R$100,6 milhões, representando um aumento
de R$34,1 milhões ou 51,3%, quando comparado com o valor de R$66,5 milhões, referente ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Este aumento pode ser explicado,
principalmente, pelos seguintes fatores: (i) o aumento nas vendas; e (ii) a melhora do resultado bruto
em função do mix de categorias de produtos.
Receitas Financeiras
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, as receitas financeiras totalizaram R$9,6
milhões, representando uma redução de R$1,4 milhão ou 12,6%, quando comparadas com o valor
de R$ 11,0 milhões, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Esta
redução pode ser explicada, principalmente, em decorrência de uma queda de R$1,3 milhões nos
juros ativos nesse período em análise. A queda nos juros ativo se deve à queda da receita financeira
proveniente da apropriação mensal do AVP que é impactado diretamente pelo custo médio de
captação da Companhia, impactado pela queda da taxa SELIC.
Despesas Financeiras
Neste mesmo exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, as despesas financeiras
totalizaram R$47,4 milhões, representando um aumento de R$27,9 milhões ou 142,4% quando
comparadas com o valor de R$ 19,5 milhões, referente ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019. Este aumento pode ser explicado, principalmente, em decorrência do impacto
negativo de R$36,0 milhões da variação cambial sobre as dívidas denominadas em moeda
estrangeira na modalidade 4131 swap, conforme abaixo explicado. O real registrou uma depreciação
de 28,9% contra o dólar no período, sendo que o PTAX fechou, em 31 de dezembro de 2020, em
5,20 contra de 4,03 em 31 de dezembro de 2019.
Instrumentos Financeiros Derivativos, líquidos
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, os instrumentos financeiros derivativos
líquidos totalizaram uma receita de R$30,3 milhões, representando um aumento de R$27,5 milhões
ou 996,7% quando comparada com a uma receita de R$ 2,8 milhões, referente ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019. Este aumento pode ser explicado, principalmente, em
decorrência dos impactos da variação cambial (US$ contra R$) do período nos contratos de swaps,
que foram celebrados para proteção da exposição cambial das operações de 4131 swap.
Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, em decorrência dos fatores acima, o
resultado antes do imposto e contribuição social totalizou R$93,0 milhões, representando um
aumento de R$32,4 milhões ou 53,3%, quando comparado com o valor de R$ 60,7 milhões, referente
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Imposto de Renda e Contribuição Social – corrente e diferido
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o imposto de renda e contribuição social
totalizou R$7,1 milhões com uma taxa efetiva de 7,6%, representando um aumento de R$4,5 milhões
ou 178,0%, quando comparado com o valor de R$ 2,6 milhões com uma taxa efetiva de 4,21%,
referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Este aumento pode ser
explicado, principalmente, em decorrência do aumento do lucro tributado de 53,3% no período
conforme explicado acima. O aumento da taxa efetiva ocorreu devido ao menor impacto da receita
de subvenção, que saiu de 14,72% do resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019 para 10,93% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. A receita
de subvenção não é tributada para fins de Imposto de Renda e Contribuição Social.
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Resultado do Período
Em decorrência dos fatores descritos acima, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020, o resultado do período totalizou um lucro de R$85,9 milhões, representando um aumento de
R$27,8 milhões ou 47,9%, quando comparado com um lucro de R$58,1 milhões, referente ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Apresentamos a seguir as explicações às principais variações ocorridas e as explicações sobre o
resultado da Companhia.

Demonstrações de Resultados - Consolidada (R$ mil)
Receita Operacional
Custo das Vendas
Lucro Bruto
Despesas com Vendas
Provisão para perdas de crédito esperadas
Despesas Administrativas e Gerais
Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras
líquidas e impostos
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Instrumentos Financeiros Derivativos, líquidos
Resultado Financeiro Líquido
Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição
Social
Imposto de Renda e Contribuição Social
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
Resultado do Exercício

%
Total

Exercício
Encerrado
em 31 de
dezembro de
2018

%
Total

Variação
2019
X
2018

431.954
(276.978)
154.976
(34.606)
(5.520)
(48.326)
(47)

100,0%
-64,1%
35,9%
-8,0%
-1,3%
-11,2%
0,0%

452.289
(297.269)
155.020
(37.905)
690
(45.858)
(3.403)

100,0%
-65,7%
34,3%
-8,4%
0,2%
-10,1%
-0,8%

-4,5%
-6,8%
0,0%
-8,7%
-900,3%
5,4%
-98,6%

66.476

15,4%

68.544

15,2%

-3,0%

10.988
(19.555)
2.759
(5.809)

2,5%
-4,5%
0,6%
-1,3%

10.748
(27.213)
10.352
(6.113)

2,4%
-6,0%
2,3%
-1,4%

2,2%
-28,1%
-73,3%
-5,0%

60.668

14,0%

62.431

13,8%

-2,8%

(2.659)
106
58.114

-0,6%
0,0%
13,5%

(17.495)
(784)
44.152

-3,9%
-0,2%
9,8%

-84,8%
-113,5%
31,6%

Exercício
Encerrado
em 31 de
dezembro
de 2019

Receita Operacional Líquida
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a receita operacional líquida totalizou
R$432,0 milhões, representando uma redução de R$20,3 milhões ou 4,5%, quando comparada com
o valor de R$452,3 milhões, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
Esta redução pode ser explicada, principalmente, em decorrência de um volume de vendas menor,
conforme melhor explicado abaixo.
O principal fator para a queda foi a redução da receita bruta de Produtos Industriais e Outros em
2019 de 36,3 % ou R$30,3 milhões. Essa redução foi uma decisão estratégica da Companhia de
concentrar os esforços de vendas nas outras categorias de produtos, uma vez que possuem margens
de contribuição melhores e estão dentro do foco de desenvolvimento de tecnologia, pilar estratégico
do Grupo.
Além da redução das vendas da categoria Produtos Industriais e Outros, a performance abaixo do
esperado também foi em função de um mercado de insumos agrícolas desfavorável para o exercício
social de 2019.
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Podemos citar 3 principais fatores:
1- Veranico no início do ano (janeiro e fevereiro) que impactou a safra de soja e o
investimento no milho safrinha;
2- Cenário desfavorável para a rentabilidade do produtor no início do plantio em função de
um cenário inicial de pressão de custos e estabilidade de preços das principais
commodities; e
3- Atrasos nas chuvas de início de plantio da safra verão (setembro e outubro).
Custo das Vendas
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o custo das vendas totalizou R$277,0
milhões, representando uma redução de R$20,3 milhões ou 6,8%, quando comparado com o valor
de R$297,3 milhões, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Esta
redução pode ser explicada, principalmente, em decorrência da redução nos custos com matériaprima e insumos diretos, dado que houve uma redução do volume de vendas e menor demanda por
nossos produtos finais. A redução dos custos se deu em maior intensidade do que a redução da
receita, 6,8% em comparação a 4,3% da receita, em função da melhoria do mix de categorias de
produtos, tendo como principal fator a redução da categoria de Produtos Industriais e Outros, que
têm uma margem de custo menor do que as demais categorias de produtos.
Lucro Bruto
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, em decorrência dos fatores destacados
acima, o lucro bruto totalizou R$155,0 milhões, representando estabilidade quanto aos mesmos
R$155,0 milhões referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. O aumento
da Margem Bruta da Companhia de 34,3% para 35,9% mesmo com a queda da receita, é resultado
do melhor mix de categorias de produtos no período. A Companhia conseguiu ter boa performance
de vendas em categorias de produtos de boa margem tendo em vista o maior foco comercial, em
especial na categoria Defensivos Biológicos, que apresentou aumento da receita bruta em 45,1% e
compensou a perda nas demais categorias.
Despesas com Vendas
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, as despesas com vendas totalizaram
R$34,6 milhões, representando uma redução de R$3,3 milhões ou 8,7%, quando comparadas com
o valor de R$37,9 milhões, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018,
devido, principalmente, a redução de comissões sobre vendas no valor de R$5,1 milhões. Além da
redução em termos absolutos, houve menor comissão média por venda no período. Essa redução
foi parcialmente compensada por um aumento de R$1,4 milhão em despesas com frete devido ao
aumento dos preços de frete e pela diminuição da taxa de ocupação dos veículos causada pela
alteração da estrutura de cargas (paletização).
Provisão para Perdas de Crédito Esperadas
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a provisão para perdas de crédito
esperadas totalizou R$5,5 milhões, representando um aumento de R$6,2 milhões, quando
comparadas com o valor da reversão de R$0,7 milhão, referente ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2018. Este aumento pode ser explicado, principalmente, em decorrência do
ajuste das perspectivas de recebimento de alguns créditos, que resultou no maior provisionamento
de perdas no período.
Despesas Financeiras
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, as despesas financeiras totalizaram
R$19,6 milhões, representando uma redução de R$7,7 milhões ou 28,1% quando comparadas com
o valor de R$27,2 milhões, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
Esta redução pode ser explicada, principalmente, em decorrência da redução de R$9,9 milhões em
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despesas relacionadas a variação cambial líquida que caíram de R$14,8 milhões em dezembro de
2018 para R$4,9 milhões em dezembro de 2019 devido ao impacto positivo da variação cambial
sobre as dívidas denominadas em moeda estrangeira na modalidade 4131 swap.
Instrumentos Financeiros Derivativos, líquidos
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, os instrumentos financeiros derivativos
líquidos totalizaram uma receita de R$2,8 milhões, representando uma redução de R$7,6 milhões ou
73,3% quando comparado com a uma receita de R$10,4 milhões, referente ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018. Esta redução pode ser explicada, principalmente, em
decorrência do menor valor de ganho com derivativos referente ao resultado dos swaps contratados
como hedge das operações 4131.
Imposto de Renda e Contribuição Social – corrente e diferido
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o imposto de renda e contribuição social
totalizou R$2,6 milhões com uma taxa efetiva de 4,2%, representando uma redução de R$15,7
milhões ou 85,8%, quando comparado com o valor de R$18,3 milhões com uma taxa efetiva de
29,3%, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Esta redução pode ser
explicada, principalmente, em decorrência do início do reconhecimento dos efeitos da subvenção de
ICMS no ano de 2019 com impacto positivo de R$8,9 milhões. A Companha só passou a reconhecer
a subvenção em 2019. A classificação como subvenção só foi possível em função da alteração da
LC 160 de 2017. A Companhia contratou assessores jurídicos para análise da aplicação dos efeitos
e concluiu pelo reconhecimento dos valores das subvenções a partir de 2019.
Resultado do Exercício
Em decorrência dos fatores destacados acima, o resultado do exercício totalizou um lucro de R$58,1
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de
R$14,0 milhões ou 31,6%, quando comparado a um lucro de R$44,2 milhões, referente ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
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BALANÇO PATRIMONIAL
ANÁLISE COMPARATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE
31 DE DEZEMBRO DE 2019
ATIVO

Ativo (R$ milhares)
CIRCULANTE

Em 31 de
dezembro de
2020

% Total

Em 31 de
dezembro de
2019

% Total

Variação
31/12/2020
X
31/12/19

Caixa e Equivalente de Caixa

46.411

7,5%

37.234

8,10%

24,6%

Instrumentos Financeiros Derivativos

8.975

1,4%

3.165

0,70%

183,6%

Contas a Receber de Clientes

261.124

42,1%

218.520

47,50%

19,5%

Estoques

78.797

12,7%

61.747

13,40%

27,6%

Impostos a Recuperar

13.750

2,2%

9.448

2,10%

45,5%

Ativo Fiscal Corrente

7.204

1,2%

3.660

0,80%

96,8%

Adiantamento a Fornecedores

6.149

1,0%

4.276

0,90%

43,8%

Outros Créditos

4.672

0,8%

1.344

0,30%

247,6%

427.082

68,8%

339.394

73,80%

25,8%

Total do Ativo Circulante
NÃO CIRCULANTE
Impostos a Recuperar

378

0,06%

492

0,10%

-23,2%

Ativo Fiscal Diferido

3.708

0,60%

4.760

1,00%

-22,1%

Outros Créditos

2.535

0,4%

2.581

0,60%

-1,8%

344

0,1%

20

0,00%

1620,4%

Imobilizado

155.682

25,1%

93.975

20,40%

65,7%

Direito de Uso

10.115

1,6%

8.523

1,90%

18,7%
110,2%

Investimentos

20.910

3,4%

9.947

2,20%

Total do Ativo Não Circulante

Intangível

193.672

31,2%

120.298

26,20%

61,0%

Total do Ativo

620.754

100,0%

459.692

100%

35,0%

Ativo Circulante
Em 31 de dezembro de 2020, o ativo circulante era de R$427,1 milhões, em comparação com
R$339,4 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do ativo, o ativo circulante
representava 68,8% em 31 de dezembro de 2020 e 73,8% em 31 de dezembro de 2019. Este
aumento de R$87,7 milhões ou 25,8% decorreu, principalmente, do crescimento em Instrumentos
Financeiros Derivativos, do crescimento do Contas a Receber de Clientes, do crescimento de
Estoques, do crescimento dos Impostos a Recuperar, do crescimento do Ativo Fiscal Corrente e do
crescimento de Outros Créditos.
Instrumentos Financeiros Derivativos
Em 31 de dezembro de 2020, os instrumentos financeiros derivativos eram de R$9,0 milhões, em
comparação com R$ 3,2 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do ativo, os
instrumentos financeiros derivativos representavam 1,4% em 31 de dezembro de 2020 e 0,7% em
31 de dezembro de 2019. Este aumento de R$5,8 milhões ou 183,6% decorreu, principalmente,
devido à variação cambial do período.
Contas a Receber de Clientes
Em 31 de dezembro de 2020, as Contas a Receber de Clientes eram de R$261,1 milhões, em
comparação com R$218,5 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do ativo, as
Contas a Receber de Clientes representavam 42,1% em 31 de dezembro de 2020 e 47,5% em 31
de dezembro de 2019. Este aumento de R$42,6 milhões ou 19,5% decorreu, principalmente, devido
ao crescimento das vendas da Companhia em 2020.
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Estoques
Em 31 de dezembro de 2020, os estoques eram de R$ 78,8 milhões, em comparação com R$61,7
milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do ativo, os estoques representavam
12,7% em 31 de dezembro de 2020 e 13,4% em 31 de dezembro de 2019. Este aumento de R$17,1
milhões ou 27,6% decorreu, principalmente, devido ao crescimento das vendas da Companhia, que
implicaram em maior necessidade de produtos acabados.
Ativo Fiscal Corrente
Em 31 de dezembro de 2020, o ativo fiscal corrente era de R$7,2 milhões, em comparação com
R$3,7 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do ativo, o ativo fiscal corrente
representavam 1,2% em 31 de dezembro de 2020 e 0,8% em 31 de dezembro de 2019. Este
aumento de R$3,5 milhões ou 96,8% decorreu, principalmente, em virtude dos valores de
antecipação de imposto de renda e contribuição social pagos e que serão compensados no
encerramento do período de apuração do Lucro Real Anual.
Adiantamento a Fornecedores
Em 31 de dezembro de 2020, o adiantamento a fornecedores era de R$6,1 milhões, em comparação
com R$ 4,3 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do ativo, o adiantamento a
fornecedores representava 1,0% em 31 de dezembro de 2020 e 0,9% em 31 de dezembro de 2019.
Este aumento de R$1,8 milhões ou 42,8% decorreu, principalmente, de adiantamentos aos
fornecedores dos equipamentos na nova fábrica de biológicos de São Joaquim da Barra – SP.
Outros Créditos
Em 31 de dezembro de 2020, a linha Outros Créditos era de R$4,7 milhões, em comparação com
R$1,3 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do ativo, o Outros Créditos
representava 0,8% em 31 de dezembro de 2020 e 0,3% em 31 de dezembro de 2019. Este aumento
de R$3,2 milhões ou 247,6% decorreu, principalmente, em decorrência do aumento das despesas a
apropriar que saiu de R$0,1 milhões em 31 de dezembro de 2019 para R$ 2,7 em 31 de dezembro
de 2020.
Ativo Não Circulante
Em 31 de dezembro de 2020, o ativo não circulante era de R$193,7 milhões, em comparação com
R$ 120,3 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do ativo, o ativo não circulante
representava 31,2%, em 31 de dezembro de 2020, e 26,2% em 31 de dezembro de 2019. Este
aumento de R$73,4 milhões ou 61,0% decorreu, principalmente, do crescimento em Imobilizados e
do crescimento do Intangível. Em contrapartida, houve a redução do Ativo Fiscal Diferido.
Imobilizado
Em 31 de dezembro de 2020, o imobilizado era de R$155,7 milhões, em comparação com R$ 93,9
milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do ativo, o imobilizado representava 25,1%
em 31 de dezembro de 2020 e 20,4% em 31 de dezembro de 2019. Este aumento de R$61,7 milhões
ou 65,7% decorreu, principalmente, do investimento realizado na nova fábrica de produtos biológicos
e em projetos de expansão e otimização das unidades.
Intangível
Em 31 de dezembro de 2020, o intangível era de R$20,9 milhões, em comparação com R$9,9
milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do ativo, o intangível representava 3,4%
em 31 de dezembro de 2020 e 2,2% em 31 de dezembro de 2019. Este aumento de R$11,0 milhões
ou 110,2% decorreu, principalmente, dos intangíveis adquiridos na combinação de negócios com a
Vitória Fertilizantes S.A. e da JB Biotecnologia Ltda.
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Ativo Fiscal Diferido
Em 31 de dezembro de 2020, o ativo fiscal diferido era de R$3,7 milhões, em comparação com R$
4,8 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do ativo, o ativo fiscal diferido
representava 0,6% em 31 de dezembro de 2020 e 1,0% em 31 de dezembro de 2019. Esta redução
de R$1,1 milhões ou 22,1% decorreu, principalmente, da diminuição da provisão de perdas de crédito
esperada, do ajuste a valor presente (AVP) e da provisão para contingências, sendo parcialmente
compensada pelo aumento de provisão para bônus.
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo e Patrimônio Líquido (R$ milhares)
CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Instrumentos Financeiros Derivativos

Em 31 de
dezembro de
2020

% Total

Em 31 de
dezembro
de 2019

% Total

Variação
31/12/20
X
31/12/19

28.285

4,6%

17.794

3,9%

59,0%

184.125

29,7%

117.294

25,5%

57,0%
-97,6%

41

0,0%

1.724

0,4%

16.426

2,6%

9.823

2,1%

67,2%

Impostos e Contribuições a Recolher

2.385

0,4%

1.060

0,2%

125,0%

Passivo Fiscal Corrente

1.440

0,2%

844

0,2%

70,7%

Adiantamentos de Clientes

5.416

0,9%

4.118

0,9%

31,5%

Dividendos a distribuir e juros sobre capital próprio

2.721

0,4%

9.933

2,2%

-72,6%

Passivo de Arrendamento

3.948

0,6%

3.112

0,7%

26,9%

12.572

2,0%

13.679

3,0%

-8,1%

257.360

41,5%

179.381

39,0%

43,5%

59.086

9,5%

53.546

11,6%

10,3%

693

0,1%

940

0,2%

-26,3%

Salários e Encargos Sociais

Outras Contas a Pagar
Total do Passivo Circulante
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos
Impostos e Contribuições a Recolher
Provisão para contingências

820

0,1%

2.351

0,5%

-65,1%

Passivo de Arrendamento

6.461

1,0%

5.470

1,2%

18,1%

Outras contas a pagar

5.257

0,8%

0

0,0%

N/A

72.317

11,6%

62.308

13,6%

16,1%

Total do Patrimônio Líquido

291.077

46,9%

218.004

47,4%

33,5%

Total do Passivo + Patrimônio Líquido

620.754

100,0%

459.692

100%

35,0%

Total do Passivo Não Circulante

Passivo Circulante
Em 31 de dezembro de 2020, o passivo circulante era de R$257,4 milhões, em comparação com
R$179,4 milhões, em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do passivo, o passivo circulante
representava 41,5%, em 31 de dezembro de 2020, e 39,0% em 31 de dezembro de 2019. Este
aumento, de R$78,0 milhões ou 43,5%, decorreu, principalmente, do crescimento dos Fornecedores,
do crescimento em Empréstimos e Financiamentos, da redução em Instrumentos Financeiros
Derivativos, do crescimento dos Salários e Encargos Salariais, do crescimento dos Impostos e
Contribuições a Recolher, do crescimento no Passivo Fiscal Corrente, do crescimento do
Adiantamento de Clientes e da redução nos Dividendos a Distribuir e Juros Sobre Capital Próprio.
Fornecedores
Em 31 de dezembro de 2020, os fornecedores eram de R$28,3 milhões, em comparação com R$17,7
milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do passivo, os fornecedores
representavam 4,6% em 31 de dezembro de 2020 e 3,9% em 31 de dezembro de 2019. Este
aumento de R$10,5 milhões ou 59,0% decorreu, principalmente, do crescimento do volume de
vendas da Companhia, que precisou realizar compras de insumos para formação de estoque de
produtos para a Safra 20/21.
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Empréstimos e Financiamentos
Em 31 de dezembro de 2020, os empréstimos e financiamentos eram de R$184,1 milhões, em
comparação com R$ 117,2 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do passivo, os
empréstimos e financiamentos representavam 29,7% em 31 de dezembro de 2020 e 25,5% em 31
de dezembro de 2019. Este aumento de R$66,8 milhões ou 57,0% decorreu, principalmente, da
maior necessidade de financiamento do Capital de Giro.
Instrumentos Financeiros Derivativos
Em 31 de dezembro de 2020, os instrumentos financeiros derivativos eram de R$41 mil, em
comparação com R$1,7 milhão em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do passivo, os
instrumentos financeiros derivativos representavam 0,0% em 31 de dezembro de 2020 e 0,4% em
31 de dezembro de 2019. Esta redução de R$1,7 milhões ou 97,6% decorreu, principalmente, devido
a diminuição do ajuste negativo das operações de derivativos vigentes quando comparado ao maior
ajuste negativo das operações de derivativos vigentes no encerramento do exercício anterior.
Salários e Encargos Sociais
Em 31 de dezembro de 2020, os salários e encargos sociais eram de R$16,4 milhões, em
comparação com R$9,8 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do passivo, os
salários e encargos sociais representavam 2,6% em 31 de dezembro de 2020 e 2,1% em 31 de
dezembro de 2019. Este aumento de R$6,6 milhões ou 67,2% decorreu, principalmente, do aumento
do quadro de funcionários da Companhia ao longo do exercício.
Impostos e Contribuições a Recolher
Em 31 de dezembro de 2020, os impostos e contribuições a recolher eram de R$2,4 milhões, em
comparação com R$1,0 milhão em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do passivo, os
impostos e contribuições a recolher representavam 0,4% em 31 de dezembro de 2020 e 0,2% em 31
de dezembro de 2019. Este aumento de R$1,3 milhão ou 123,3% decorreu, principalmente, do
aumento do volume a recolher de ICMS decorrente do fim da manutenção de crédito para operações
internas em SP.
Passivo Fiscal Corrente
Em 31 de dezembro de 2020, o passivo fiscal corrente era de R$1,4 milhões, em comparação com
R$844 mil em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do passivo, o passivo fiscal corrente
representava 0,2% em 31 de dezembro de 2020 e 0,2% em 31 de dezembro de 2019. Este aumento
de R$0,6 milhão ou 70,7% decorreu, principalmente, em virtude da não compensação dos valores
de imposto de renda e contribuição social pagos durante o período de apuração do Lucro Real Anual.
Adiantamento de Clientes
Em 31 de dezembro de 2020, o adiantamento de clientes era de R$5,4 milhões, em comparação
com R$ 4,1 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do passivo, o adiantamento
de clientes representava 0,9% em 31 de dezembro de 2020 e 0,9% em 31 de dezembro de 2019.
Este aumento de R$1,3 milhões ou 31,5% decorreu, principalmente, da maior quantidade de vendas
antecipadas decorrente do bom momento do agronegócio e receio dos produtores de falta de
insumos para a safra.
Dividendos a distribuir e juros sobre capital próprio
Em 31 de dezembro de 2020, os dividendos a distribuir e juros sobre capital próprio eram de R$2,7
milhões, em comparação com R$9,9 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do
passivo, os dividendos a distribuir e juros sobre capital próprio representavam 0,4% em 31 de
dezembro de 2020 e 2,2% em 31 de dezembro de 2019. Esta redução de R$7,2 milhões ou 72,6%
decorreu, principalmente, do fato da Companhia ter realizado o pagamento de juros sobre o capital
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próprio referente ao exercício de 2020, enquanto que no exercício de 2019, as distribuições foram
apenas provisionadas.
Passivo Não Circulante
Em 31 de dezembro de 2020, o passivo não circulante era de R$72,3 milhões, em comparação com
R$62,3 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do passivo, o passivo não
circulante representava 11,6% em 31 de dezembro de 2020 e 13,6% em 31 de dezembro de 2019.
Este aumento de R$10,0 milhões ou 16,1% decorreu, principalmente, do crescimento em
Empréstimos e Financiamentos, da redução na Provisão para Contingências e do crescimento do
Outras Contas a Pagar.
Empréstimos e Financiamentos
Em 31 de dezembro de 2020, os empréstimos e financiamentos eram R$59,1 milhões, em
comparação com R$ 53,5 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do passivo, os
empréstimos e financiamentos representavam 9,5% em 31 de dezembro de 2020 e 11,6% em 31 de
dezembro de 2019. Este aumento de R$5,5 milhões ou 10,3% decorreu, principalmente, da
contratação de uma linha de financiamento de longo prazo com o BNDES para a construção da nova
fábrica de biológicos.
Provisão para Contingências
Em 31 de dezembro de 2020, a provisão para contingências era de R$820 mil, em comparação com
R$ 2,3 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do passivo, a provisão para
contingências representava 0,1% em 31 de dezembro de 2020 e 0,5% em 31 de dezembro de 2019.
Esta redução de R$1,5 milhões ou 65,1% decorreu, principalmente, da diminuição dos valores
atrelados a processos trabalhistas e alteração do prognóstico de perda conforme decisão da
administração tomada com base em opinião de advogados externos.
Outras Contas a Pagar
Em 31 de dezembro de 2020, as outras contas a pagar no passivo não circulante eram de R$5,3
milhões, em comparação com R$0 em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do passivo, as
outras contas a pagar representavam 0,8% em 31 de dezembro de 2020 e 0,0% em 31 de dezembro
de 2019. Este aumento de R$5,3 milhões decorreu, principalmente, das parcelas remanescentes da
aquisição da Vitória Fertilizantes S.A.
Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2020, o patrimônio líquido era de R$291,1 milhões, em comparação com
R$218,0 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido,
o patrimônio líquido representava 46,9% em 31 de dezembro de 2020 e 47,4% em 31 de dezembro
de 2019. Este aumento de R$73,1 milhões ou 33,5% decorreu, principalmente, devido ao resultado
do exercício no valor de R$85,9 milhões.
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ANÁLISE COMPARATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE
31 DE DEZEMBRO DE 2018
ATIVO

Ativo (R$ milhares)
CIRCULANTE

Em 31 de
dezembro de
2019

% Total

Em 31 de
dezembro de
2018

% Total

Variação
31/12/19
X
31/12/18

Caixa e Equivalente de Caixa

37.234

8,1%

18.415

4,5%

102,2%

Instrumentos Financeiros Derivativos

3.165

0,7%

2.845

0,7%

11,3%

Contas a Receber de Clientes

218.520

47,5%

205.542

50,1%

6,3%

Estoques

61.747

13,4%

81.002

19,8%

-23,8%

Impostos a Recuperar

9.448

2,1%

4.107

1,0%

130,0%

Ativo Fiscal Corrente

3.660

0,8%

1.195

0,3%

206,2%

Adiantamento a Fornecedores

4.276

0,9%

2.728

0,7%

56,7%

Outros Créditos

1.344

0,3%

1.451

0,4%

-7,4%

339.394

73,8%

317.285

77,4%

7,0%
-93,5%

Total do Ativo Circulante
NÃO CIRCULANTE
Impostos a Recuperar

492

0,1%

7.595

1,9%

Ativo Fiscal Diferido

4.760

1,0%

4.654

1,1%

2,3%

Outros Créditos

2.581

0,6%

1.498

0,4%

72,3%

Investimentos

20

0,0%

20

0,0%

0,0%

Imobilizado

93.975

20,4%

68.878

16,8%

36,4%

Direito de Uso

8.523

1,9%

0

0,0%

N/A

Intangível

9.947

2,2%

9.995

2,4%

-0,5%

Total do Ativo Não Circulante

120.298

26,2%

92.640

22,6%

29,9%

Total do Ativo

459.692

100%

409.925

100%

12,1%

Ativo Circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o ativo circulante era de R$339,4 milhões, em comparação com
R$317,3 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do ativo, o ativo circulante
representava 73,8% em 31 de dezembro de 2019 e 77,4% em 31 de dezembro de 2018. Este
aumento de R$22,1 milhões ou 7,0% decorreu, principalmente, do crescimento de Caixa e
Equivalente de Caixa, da redução nos Estoques, do crescimento do Contas a Receber de Clientes,
devido ao aumento das vendas com financiamento do cliente no Prazo Safra, do crescimento da
conta de Impostos a Recuperar, do crescimento do Ativo Fiscal Corrente e do crescimento em
Adiantamento a Fornecedores.
Caixa e Equivalente de Caixa
Em 31 de dezembro de 2019, o caixa e equivalente de caixa era de R$37,2 milhões, em comparação
com R$18,4 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do ativo, o caixa e equivalente
de caixa representava 8,1% em 31 de dezembro de 2019 e 4,5% em 31 de dezembro de 2018. Este
aumento de R$18,8 milhões ou 102,2% decorreu, principalmente, da estratégia da Companhia em
manter uma posição de caixa mais robusta, tendo em vista os investimentos necessários para a nova
planta industrial, a qual foi inaugurada em setembro de 2020.
Estoques
Em 31 de dezembro de 2019, os estoques eram de R$61,7 milhões, em comparação com R$81,0
milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do ativo, os estoques representavam
13,4% em 31 de dezembro de 2019 e 19,8% em 31 de dezembro de 2018. Esta redução de R$19,3
milhões ou 23,8% decorreu, principalmente, dos esforços da área operacional para otimizar a compra
de matérias-primas.
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Impostos a Recuperar
Em 31 de dezembro de 2019, os impostos a recuperar eram de R$9,4 milhões, em comparação com
R$4,1 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do ativo, os impostos a recuperar
representavam 2,1% em 31 de dezembro de 2019 e 1,0% em 31 de dezembro de 2018. Este
aumento de R$5,3 milhões ou 130,0% decorreu, principalmente, da migração da maior parte do saldo
que estava no longo prazo, em função da expectativa de aproveitamento nos doze meses seguintes.
Adiantamento a Fornecedores
Em 31 de dezembro de 2019, o adiantamento a fornecedores era de R$4,2 milhões, em comparação
com R$2,7 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do ativo, o adiantamento a
fornecedores representava 0,9% em 31 de dezembro de 2019 e 0,7% em 31 de dezembro de 2018.
Este aumento de R$1,5 milhão ou 56,7% decorreu, principalmente, da antecipação de algumas
compras de matéria prima a preços mais atrativos.
Ativo Não Circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o ativo não circulante era de R$120,3 milhões, em comparação com
R$92,6 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do ativo, o ativo não circulante
representava 26,2% em 31 de dezembro de 2019 e 22,6% em 31 de dezembro de 2018. Este
aumento de R$27,6 milhões ou 29,9% decorreu, principalmente, da redução nos Impostos a
Recuperar, do aumento na conta Outros Créditos, do aumento da linha Imobilizado e do aumento no
Direito de Uso.
Impostos a Recuperar
Em 31 de dezembro de 2019, os impostos a recuperar eram de R$492 mil, em comparação com
R$7,5 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do ativo, os impostos a recuperar
representavam 0,1% em 31 de dezembro de 2019 e 1,9% em 31 de dezembro de 2018. Esta redução
de R$7,1 milhões ou 93,5% decorreu, principalmente, da migração da maior parte do saldo para o
curto prazo.
Outros Créditos
Em 31 de dezembro de 2019, os outros créditos eram de R$2,5 milhões, em comparação com R$1,4
milhão em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do ativo, os outros créditos representavam
0,6% em 31 de dezembro de 2019 e 0,4% em 31 de dezembro de 2018. Este aumento de R$1,1
milhões ou 72,3% decorreu, principalmente, do aumento da linha de Depósitos Judiciais.
Imobilizado
Em 31 de dezembro de 2019, o imobilizado era de R$93,9 milhões, em comparação com R$68,8
milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do ativo, o imobilizado representava 20,4%
em 31 de dezembro de 2019 e 16,8% em 31 de dezembro de 2018. Este aumento de R$25,1 milhões
ou 36,4% decorreu, principalmente, dos investimentos realizados para nova fábrica de defensivos
biológicos e inoculantes.
Direito de Uso
Em 31 de dezembro de 2019, o direito de uso era de R$8,5 milhões, em comparação com R$0 milhão
em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do ativo, o direito de uso representava 1,9% em
31 de dezembro de 2019 e 0,0% em 31 de dezembro de 2018. Este aumento de R$8,5 milhões
decorreu, principalmente, da adoção do CPC 06(R2)/IFRS 16 a partir de 1° de janeiro, que
estabeleceu que os contratos de aluguel e arrendamento devem ser capitalizados dentro do conceito
de direito de uso.
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PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo e Patrimônio Líquido (R$ milhares)
CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Instrumentos Financeiros Derivativos

Em 31 de
dezembro
de 2019

% Total

Em 31 de
dezembro
de 2018

% Total

Variação
31/12/19
X
31/12/18

17.794

3,9%

31.610

7,7%

117.294

25,5%

98.309

24,0%

-43,7%
19,3%

1.724

0,4%

3.056

0,7%

-43,6%

Salários e Encargos Sociais

9.823

2,1%

9.780

2,4%

0,4%

Impostos e Contribuições a Recolher

1.060

0,2%

2.353

0,6%

-55,0%

Passivo Fiscal Corrente

844

0,2%

4.164

1,0%

-79,7%

Adiantamentos de Clientes

4.118

0,9%

6.426

1,6%

-35,9%

Dividendos a distribuir e juros sobre capital próprio

9.933

2,2%

11.213

2,7%

-11,4%

Passivo de Arrendamento

3.112

0,7%

0

0,0%

N/A

13.679

3,0%

16.324

4,0%

-16,2%

179.381

39,0%

183.235

44,8%

-2,2%

53.546

11,6%

52.645

12,8%

1,7%

940

0,2%

1.190

0,3%

-21,0%

Provisões para contingências

2.351

0,5%

2.483

0,6%

-5,3%

Passivo de Arrendamento

5.470

1,2%

0

0,0%

N/A

62.307

13,6%

56.319

13,7%

10,6%

Total do Patrimônio Líquido

218.004

47,4%

170.372

41,6%

28,0%

Total do Passivo + Patrimônio Líquido

459.692

100%

409.925

100%

12,1%

Outras Contas a Pagar
Total do Passivo Circulante
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos
Impostos e Contribuições a Recolher

Total do Passivo Não Circulante

Passivo Circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o passivo circulante era de R$ 179,4 milhões, em comparação com
R$183,2 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido,
o passivo circulante representava 39,0% em 31 de dezembro de 2019 e 44,8% em 31 de dezembro
de 2018. Esta redução de R$ 3,9 milhões ou 2,1% decorreu, por diversos motivos, como a redução
da linha Fornecedores, o aumento nos Empréstimos e Financiamentos, o aumento nos Instrumentos
Financeiros Derivativos, a redução da linha Impostos e Contribuições a Recolher, a redução da linha
Passivo Fiscal Corrente, a redução da linha Adiantamento de Clientes e a redução da linha Outras
Contas a Pagar.
Fornecedores
Em 31 de dezembro de 2019, os fornecedores eram de R$ 17,7 milhões, em comparação com
R$31,6 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido,
os fornecedores representavam 3,9% em 31 de dezembro de 2019 e 7,7% em 31 de dezembro de
2018. Esta redução de R$ 13,8 milhões ou 43,7% decorreu, principalmente, do acúmulo de estoques
de matéria-prima da Companhia em períodos anteriores, implicando menor demanda a fornecedores.
Empréstimos e Financiamentos
Em 31 de dezembro de 2019, os empréstimos e financiamentos eram de R$ 117,2 milhões, em
comparação com R$98,3 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do passivo e
patrimônio líquido, os empréstimos e financiamentos representavam 25,5% em 31 de dezembro de
2019 e 24,0% em 31 de dezembro de 2018. Este aumento de R$ 18,9 milhões ou 19,3% decorreu,
principalmente, da maior necessidade de financiamento do Capital de Giro da Companhia.
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Impostos e Contribuições a Recolher
Em 31 de dezembro de 2019, os impostos e contribuições a recolher eram de R$ 1,0 milhão, em
comparação com R$2,3 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do passivo e
patrimônio líquido, os impostos e contribuições a recolher representavam 0,2% em 31 de dezembro
de 2019 e 0,6% em 31 de dezembro de 2018. Esta redução de R$ 1,3 milhão ou 55,0% decorreu,
principalmente, da liquidação do Parcelamento federal Ordinário e do Parcelamento simplificado
previdenciário, bem como da redução de impostos retidos.
Passivo Fiscal Corrente
Em 31 de dezembro de 2019, o passivo fiscal corrente era de R$ 844 mil, em comparação com R$4,1
milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o passivo
fiscal corrente representava 0,2% em 31 de dezembro de 2019 e 1,0% em 31 de dezembro de 2018.
Esta redução de R$ 3,3 milhão ou 79,7% decorreu, principalmente, do menor valor de provisão para
imposto de renda e contribuição social, em virtude da exclusão dos valores da subvenção de ICMS
da base de cálculo dos referidos impostos.
Adiantamento de Clientes
Em 31 de dezembro de 2019, o adiantamento de clientes era de R$ 4,1 milhões, em comparação
com R$6,4 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido,
o adiantamento de clientes representava 0,9% em 31 de dezembro de 2019 e 1,6% em 31 de
dezembro de 2018. Esta redução de R$ 2,3 milhões ou 35,9% decorreu, principalmente, da menor
quantidade de vendas antecipadas em 2019, dado que o ano apresentou incertezas climáticas e
cambiais para os produtores.
Outras Contas a Pagar
Em 31 de dezembro de 2019, as outras contas a pagar eram de R$ 13,6 milhões, em comparação
com R$16,3 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do passivo e patrimônio
líquido, as outras contas a pagar representavam 3,0% em 31 de dezembro de 2019 e 4,0% em 31
de dezembro de 2018. Esta redução de R$ 2,6 milhões ou 16,2% decorreu, principalmente, do
pagamento referente a parcela de aquisição da Biovalens.
Passivo Não Circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o passivo não circulante era de R$ 62,3 milhões, em comparação com
R$56,3 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o
passivo não circulante representava 13,6% em 31 de dezembro de 2019 e 13,7% em 31 de dezembro
de 2018.
Este aumento de R$ 6,0 milhões ou 10,6% decorreu, principalmente, do aumento da linha Passivo
de Arrendamento (aumento de R$ 5,5 milhões de 2018 para 2019 devido à adoção CPC 06(R2)/IFRS
16 a partir de 1° de janeiro.
Patrimônio Líquido
O Patrimônio Líquido aumentou 28,0% ou R$ 47,6 milhões, passando de R$ 170,4 milhões, em 31
de dezembro de 2018, para R$ 218,0 milhões, em 31 de dezembro de 2019. O patrimônio líquido
representava 41,6% do total do passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018 e 47,4%
em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento se deu principalmente em função do aumento do
resultado do exercício no montante de R$ 58,1 milhões.
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DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31
DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Apresentamos a seguir as explicações das principais variações ocorridas e as explicações sobre os
fluxos de caixa da Companhia para os períodos indicados.
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
% Total

2019

% Total

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

43.985

479%

45.281

241%

-3%

(65.351)

-712%

(28.206)

-150%

132%

Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento

30.543

333%

1.743

9%

1652%

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

9.176

100%

18.818

100%

-51%

(em R$ milhares)

2020

Variação

Fluxos de Caixa das Atividades operacionais
O caixa líquido proveniente das atividades operacionais apresentou uma redução de R$1,3 milhões,
passando de um caixa líquido gerado de R$45,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019 para um caixa líquido gerado de R$36,9 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020.
A redução se deve principalmente ao aumento da aplicação de caixa em formação de estoque de
produtos acabados e de matérias-primas. O consumo de caixa para formação de estoques no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi de R$8,9 milhões e no exercício anterior
houve caixa gerado com formação de estoque de R$19,3 milhões.
Outro fator que contribuiu para a redução da geração de caixa foi o aumento do financiamento de
prazo safra que resultou em um aumento do uso de caixa de R$21,2 milhões em 2019 para R$31,0
milhões em 2020. Esse aumento do financiamento do prazo safra é devido ao perfil das vendas, por
exemplo, as vendas da categoria Produtos Industriais têm um recebimento de perfil de curto prazo e
nesse período houve redução da representatividade dessa categoria nas vendas em relação ao
período anterior.
Em contrapartida, houve geração de caixa na ordem de R$8,6 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020 (em comparação com uso de caixa de R$13,8 milhões) na linha de
fornecedores no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, dado que a maior compra
de estoque no período foi feita a prazo e parte foi financiada pelo fornecedor.
Fluxos de Caixa das Atividades de investimentos
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento apresentou um aumento de 132%, ou R$37,1
milhões, passando de um caixa líquido utilizado de R$28,2 milhões no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019 para um caixa líquido utilizado de R$65,4 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, principalmente em decorrência do aumento de R$28,5
milhões na aquisição de imobilizados ligados a nova fábrica de biológicos.
Fluxos de Caixa das Atividades de financiamento
O caixa líquido proveniente das atividades de financiamento apresentou um aumento de R$28,8
milhões, passando de um caixa líquido gerado de R$1,7 milhões no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019 para um caixa líquido gerado de R$30,5 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, principalmente em decorrência da maior captação de
empréstimos e financiamentos para financiar a fábrica nova. Houve captação de R$219,3 milhões,
amortização de R$168,7 milhões.
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2019 E DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Apresentamos a seguir as explicações das principais variações ocorridas e as explicações sobre os
fluxos de caixa da Companhia para os períodos indicados.
Exercício encerrado em 31 de dezembro de
2019

% Total

2018

% Total

Variação

45.281

241%

(16.931)

1933%

-367,5%

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

(28.206)

-150%

(14.381)

1642%

96,1%

Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento

1.743

9%

30.436

-3474%

-94,3%

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa

18.818

100%

(876)

100%

-2248,1%

(em R$ milhares)
Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais

Atividades operacionais
O caixa líquido proveniente das atividades operacionais apresentou uma variação positiva de R$62,2
milhões, passando de um consumo de R$16,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018 para uma geração de R$45,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019.
Dentre os principais motivos para o aumento da geração de caixa, podemos citar o menor gasto com
a formação de estoque em 2019 quando comparado a 2018, essa redução foi devido a estratégia da
companhia de diminuir o seu estoque ao final do exercício pois o estoque final de 2018 foi em um
nível acima do necessário, de acordo com o entendimento da Administração da Companhia. Essa
redução em gasto com formação de estoque foi de R$19,3 milhões no exercício de 2019 e no
exercício de 2018 o consumo de caixa em estoques foi de R$ 24,8 milhões. Em contrapartida, a linha
de fornecedores apresentou redução de R$13,8 milhões em 2019 contra um aumento de R$1,4
milhão em 2018, pois com a redução do volume de compras em 2019 houve também a redução no
valor de contas a pagar junto aos fornecedores, ou seja, uma redução no valor financiado pelos
fornecedores.
Além, disso houve também um maior recebimento das vendas no período, resultado das vendas de
2018 que foram financiadas com recebimento em 2019.
Atividades de investimentos
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos apresentou um aumento de R$13,8 milhões,
passando de um caixa líquido utilizado de R$14,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018 para um caixa líquido utilizado de R$28,2 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019, em decorrência do aumento de investimentos no ativo imobilizado para
compra do terreno onde foi construída a nova fábrica de defensivos biológicos e de investimento em
melhorias dos parques fabris da Companhia no valor de R$12,1 milhões.
Atividades de financiamento
O caixa líquido gerado das atividades de financiamento apresentou uma redução de R$28,7 milhões,
passando de um caixa líquido gerado de R$30,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018 para um caixa líquido gerado de R$1,7 milhões no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019, principalmente em decorrência da menor necessidade de captação de
dívidas para financiar o capital de giro da Companhia decorrente da queda nas vendas, do maior
pagamento de dividendos no ano de 2019, e de maior volume de pagamentos de empréstimos para
capital de giro da safra 2018/2019.
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5HVXOWDGRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLUR
a) Resultados das operações emissor:
L

'HVFULomRGHTXDLVTXHUFRPSRQHQWHVLPSRUWDQWHVGDUHFHLWD
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)ROLDUHV LL 0LFURVGH6ROR LLL 'HIHQVLYRV%LROyJLFRV LY ,QRFXODQWHV Y &RQGLFLRQDGRUHVGH6ROR
H2UJDQRPLQHUDLVH YL 3URGXWRV,QGXVWULDLVH2XWURV 

(R$ mil, exceto percentuais)
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)DWRUHVTXHDIHWDUDPPDWHULDOPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

$V UHFHLWDV DXIHULGDV SHOD &RPSDQKLD VmR SURYHQLHQWHV SULQFLSDOPHQWH GH GDV YHQGDV GH L 
)HUWLOL]DQWHV )ROLDUHV LL  0LFURV GH 6ROR LLL  'HIHQVLYRV %LROyJLFRV LY  ,QRFXODQWHV Y 
&RQGLFLRQDGRUHV GH 6ROR H 2UJDQRPLQHUDLV H YL  3URGXWRV ,QGXVWULDLV H 2XWURV 3RUWDQWR R
UHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDUHIOHWHDVRPDWRWDOGDYHQGDGHWRGRVHVVHVSURGXWRV$VVLPDVUHFHLWDV
GD&RPSDQKLDYDULDUDPDRORQJRGRVH[HUFtFLRVGHHGHDFRUGRFRPRVDYDQoRV
QDVYHQGDVGDFDWHJRULDGHSURGXWRVGHFDGDXPDGHVVDVFDWHJRULDVGHSURGXWRV
(VVDV FDWHJRULDV GH SURGXWRV GD &RPSDQKLD HVWmR LQVHULGDV QD FDGHLD GH LQVXPRV SDUD R
DJURQHJyFLR QR %UDVLO 'HVVD IRUPD DOpP GDV Do}HV GD DGPLQLVWUDomR TXH LQIOXHQFLDP D VXD
SHUIRUPDQFHLQGLYLGXDOD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDGHWHUPLQDGRVIDWRUHVVHWRULDLVFRPR
&OLPDQDVUHJL}HVDJUtFRODV1RVVRVFOLHQWHVVmRDIHWDGRVVXEVWDQFLDOPHQWHSHORFOLPDQDVUHJL}HV
DJUtFRODVHGHVVDIRUPDDGHPDQGDSHORVQRVVRVSURGXWRVWDPEpPpDIHWDGDSRUHVVDYDULiYHO
(YHQWRVGDQRVRVFRPRVHFDVLQXQGDo}HVRQGDVGHFDORUJHDGDVJUDQL]RHH[FHVVRGHFKXYDVmR
DOJXQVGRVIHQ{PHQRVFOLPiWLFRVTXHSRGHPDIHWDUDGLVSRVLomRGRVQRVVRVFOLHQWHVHPFRPSUDUDV
QRVVDV WHFQRORJLDV RX PHVPR UHGX]LU D FDSDFLGDGH HP KRQUDU RV SDJDPHQWRV GRV SURGXWRV Mi
FRPSUDGRV 3RU RXWUR ODGR XP FOLPD IDYRUiYHO D DWLYLGDGH DJUtFROD DXPHQWD D SURGXWLYLGDGH H D
UHQWDELOLGDGH GR SURGXWRU H FRQVHTXHQWHPHQWH D GLVSRVLomR HP LQYHVWLPHQWR HP WHFQRORJLD H QD
H[SDQVmRGDDWLYLGDGHDJUtFRODFRPRXPWRGR
3UHoR GDV FRPPRGLWLHV DJUtFRODV QR PHUFDGR LQWHUQDFLRQDO $V SULQFLSDLV FXOWXUDV DJUtFRODV TXH
HVWDPRVH[SRVWRVFRPRVRMDPLOKRFDIpDOJRGmRODUDQMDVmRFRQVLGHUDGDVFRPPRGLWLHVDJUtFRODV
HWHPVHXVSUHoRVGHILQLGRVHPGyODUQRPHUFDGRLQWHUQDFLRQDO2SUHoRGDVFRPPRGLWLHVDJUtFRODV
QRPHUFDGRLQWHUQDFLRQDODIHWDGLUHWDPHQWHDUHQWDELOLGDGHGRVSURGXWRUHVDJUtFRODV8PSDWDPDU
DOWR GH SUHoR IDYRUHFH D H[SDQVmR GR PHUFDGR DJUtFROD H FRQVHTXHQWHPHQWH D GHPDQGD SHORV
QRVVRV SURGXWRV Mi SUHoRV FRPSULPLGRV GHVVDV FRPPRGLWLHV WHP R HIHLWR LQYHUVR $OJXQV GRV
QRVVRVSURGXWRVVmRHVVHQFLDLVSDUDDSURGXomRDJUtFRODHQmRSRGHPGHL[DUGHVHUXVDGRVSRUpP
XPFHQiULRGHUHQWDELOLGDGHFRPSULPLGDDRSURGXWRUYDLUHGX]LURFUHVFLPHQWRGRPHUFDGRHWDPEpP
DGLVSRVLomRHPLQYHVWLUHPQRYDVWHFQRORJLDV
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7D[DGH&kPELR$WD[DGHFkPELRWHPLPSDFWRVGLUHWRVHLQGLUHWRVQRVQRVVRVQHJyFLRV2SULPHLUR
LPSDFWRpRGLUHWRDWUDYpVGDQRVVDSRVLomRGHEDODQoRDWLYRVHSDVVLYRVGHQRPLQDGRVHPGyODUH
WDPEpP GRV QRVVRV LQVXPRV TXH VmR LPSRUWDGRV RX VmR LQIOXHQFLDGRV SHOR FkPELR &RPR Mi
PHQFLRQDGR D PDLRU SDUWH GRV QRVVRV FOLHQWHV YHQGHP FRPPRGLWLHV DJUtFRODV FRP SUHoRV
GHQRPLQDGRVHPGyODUQRPHUFDGRLQWHUQDFLRQDOGHVVDIRUPDVRPRVFDSD]HVGHUHSDVVDUSDUDR
SUHoRGRVQRVVRVSURGXWRVRDXPHQWRGRVQRVVRVLQVXPRVTXHVRIUHPLPSDFWRGRFkPELR3RUpP
RLPSDFWRPDLVLPSRUWDQWHpRLQGLUHWRRXVHMDRLPSDFWRQDUHQWDELOLGDGHGRVQRVVRVFOLHQWHV&RPR
SDUWHGRVFXVWRVGHSURGXomRDJUtFRODVVmRGHQRPLQDGRVHPUHDLVVHPLPSDFWRGLUHWRGDWD[DGH
FkPELR FRPR SRU H[HPSOR PmR GH REUD IUHWH PiTXLQDV H HTXLSDPHQWRV HQWUH RXWURV D
GHVYDORUL]DomRGRUHDODXPHQWDDUHQWDELOLGDGHGRSURGXWRUHDYDORUL]DomRGRUHDOWHPRLPSDFWR
RSRVWR
0DWpULD 3ULPD &HQiULR FRPSHWLWLYR QD LQG~VWULD GH LQVXPRV WDPEpP DIHWD QRVVRV UHVXOWDGRV
([FHVVRGHRIHUWDGHLQVXPRVDXPHQWDDSUHVVmRGHSUHoRHQRVVDUHQWDELOLGDGHMiXPFHQiULRGH
RIHUWDFRQWURODGDSHUPLWHDPHOKRUYDORUL]DomRGHQRVVDVWHFQRORJLDV
,QDGLPSOHPHQWRVGH&OLHQWHV$&RPSDQKLDUHDOL]DRILQDQFLDPHQWRGHFDSLWDOGHJLURDWUDYpVGD
FDWDomRFRPEDQFRVHWDODomRVHID]QHFHVViULDGDGRRGHVFDVDPHQWRHQWUHRSUD]RGHFRPSUD
GH PDWpULDSULPD H GHPDLV FXVWRV HP UHODomR DR SUD]R PpGLR GH UHFHELPHQWR XPD YH] TXH RV
SURGXWRUHVUHDOL]DPRVSDJDPHQWRVDSyVVXDVUHVSHFWLYDVFROKHLWDV1HVVHVHQWLGRD&RPSDQKLD
HVWi H[SRVWD D HYHQWXDLV LQDGLPSOHPHQWRV GH VHXV FOLHQWHV XPD YH] TXH VXDV UHVSHFWLYDV
SURGXo}HVHVWmRVXMHLWDVDULVFRVFOLPiWLFRVULVFRVRSHUDFLRQDLVTXHSRGHPSUHMXGLFDUDSURGXomR
HYHQGDGHQWUHRXWURVIDWRUHVTXHOHYDULDPRFOLHQWHILQDODQmRUHDOL]DURSDJDPHQWR9DOHUHVVDOWDU
TXHD&RPSDQKLDUHDOL]DDDQiOLVHGHFUpGLWRGHVHXVFOLHQWHVEHPFRPRSRVVXLYHQGDVSXOYHUL]DGDV
HPGLYHUVRVFOLHQWHV
$GLFLRQDOPHQWHGHWHUPLQDGRVIDWRUHVPDFURHFRQ{PLFRVWDPEpPLQIOXHQFLDPRVUHVXOWDGRVGRVHWRU
HGD&RPSDQKLDWDLVFRPRR L RFUHVFLPHQWRGDHFRQRPLDDUHGXomRGRGHVHPSUHJRHJHUDomR
GH UHQGD QR %UDVLO H QR 0XQGR SRLV HVVHV IDWRUHV LQIOXHQFLDP GLUHWDPHQWH QD GHPDQGD SRU
DOLPHQWRV LL $UHGXomRGDVWD[DVGHMXURVGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRHDOWHUQDWLYDVGHFDSWDomR
SDUDRVHWRU
%HQHItFLRV)LVFDLV
$VQRVVDVUHFHLWDVVmRRQHUDGDVSRU,&06,3,3,6H&2),16TXHLQFLGHPVREUHRYDORUGDYHQGD
GHPHUFDGRULDV(PYLUWXGHGRUHJLPHGHQmRFXPXODWLYLGDGHDSOLFiYHODR,&06,3,3,6H&2),16
pGHGX]LGRGRYDORUGRLPSRVWRGHYLGRRVFUpGLWRVILVFDLVGHFRUUHQWHVGDDTXLVLomRGHLQVXPRVH
PDWpULDVSULPDVQHFHVViULDVjSURGXomRGDPHUFDGRULD$GLIHUHQoDGRYDORUGHYLGRDWtWXORGH,&06
,3, 3,6 H &2),16 LQFLGHQWH QR YDORU GH YHQGD GD PHUFDGRULD GHGX]LGR GRV FUpGLWRV ILVFDLV p
GHQRPLQDGDVDOGRGHYHGRU1yVXVXIUXtPRVGHLQFHQWLYRVILVFDLVUHODWLYRVDHVVHVTXDWURLPSRVWRV
7DLV EHQHItFLRV ILVFDLVVmR XVXIUXtGRV GH XPD IRUPD JHUDO SRU WRGDV DVVRFLHGDGHV DWXDQWHV QR
VHWRUDJUtFRODEUDVLOHLUR&DVRD&RPSDQKLDYHQKDDSHUGHURXFDVRQmRFRQVLJDXVXIUXLUGHWDLV
EHQHItFLRVILVFDLVRVLPSDFWRVILQDQFHLURVVHUmRUHSDVVDGRVSDUDRFRQVXPLGRUILQDO
-iRVQRVVRVUHVXOWDGRVVmRRQHUDGRVSHOR,5H&6//1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD
&RPSDQKLDQmRSRVVXLLQFHQWLYRVILVFDLVUHODWLYRVDHVVHVLPSRVWRV
,QFHQWLYRV)LVFDLVUHODWLYRVDR,&06
2V LQFHQWLYRV GH ,&06 HVWmR GHQWUR GR HVFRSR GHXPFRQYrQLR ILUPDGR FRP D DSURYDomR GRV
(VWDGRV R&RQYrQLR ,&06  TXH UHGX] RX LVHQWD ,PSRVWR VREUH RSHUDo}HV UHODWLYDV j
FLUFXODomRGHPHUFDGRULDVHVHUYLoRV ,&06 QDFRPSUDGHLQVXPRVDJUtFRODV$VRSHUDo}HVGHQWUR
GRPHVPRHVWDGRHVWmRLVHQWDVHDVRSHUDo}HVSDUDRXWURVHVWDGRVWHPUHGXomRGDEDVHGHFiOFXOR
GHDDGHSHQGHUGRWLSRGRSURGXWRHGRGHVWLQRGDRSHUDomR
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(VVHFRQYrQLR HVWi HP YLJRU GHVGH  H GHVGH HQWmR YHPVHQGR UHQRYDGR DQXDOPHQWH SHOR
&RQVHOKR1DFLRQDOGH3ROtWLFD)D]HQGiULD &21)$= 3RUpPSRUVHUXPFRQYrQLRTXHUHJXODPHQWD
TXHVW}HVHQYROYHQGRXPLPSRVWRHVWDGXDODVXDUHQRYDomRGHSHQGHGDFRQFRUGkQFLDGHWRGRVRV
HVWDGRV$UHXQLmRGR&21)$=GHGHRXWXEURGHDSURYRXDSURUURJDomRGR&RQYrQLR,&06
TXHWLQKDSUD]RGHYLJrQFLDDWpGH]HPEURGH SRUIRUoDGR&RQYrQLR,&06GHGH
DEULOGH SDUDGHPDUoRGH
$WXDOPHQWHQRVHVWDGRVRQGHWHPRVIiEULFDVGHYHPRVHVWRUQDURFUpGLWRGH,&06GDFRPSUDGH
PDWpULDSULPDTXDQGRWDLVSURGXWRVIRUHPXWLOL]DGRVQDIDEULFDomRGHSURGXWRVLVHQWRVGHVWLQDGRV
jV RSHUDo}HV GH YHQGD GHQWUR GR SUySULR HVWDGR -i SDUD YHQGDV LQWHUHVWDGXDLV SRVVXtPRV D
PDQXWHQomRGHVVHVFUpGLWRV
&RQWDELOL]DomRGRV,QFHQWLYRV)LVFDLVGH,&06
$UHGXomRRXLVHQomRWULEXWiULDUHODWLYDDR&RQYrQLR,&06pFRQWDELOL]DGDFRPRVXEYHQomR
SDUDLQYHVWLPHQWRQRVWHUPRVGR3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR&3&±6XEYHQo}HVH$VVLVWrQFLDV
*RYHUQDPHQWDLV ³&3& ´  2 UHFRQKHFLPHQWR GRV EHQHItFLRV DGYLQGRV GR LQFHQWLYR p HIHWXDGR
UHJLVWUDQGRVH R YDORU WRWDO GR LPSRVWR GHYLGR QR UHVXOWDGR (P VHJXLGD R YDORU GR
EHQHItFLRLQFHQWLYR p UHFRQKHFLGR FRPR UHFHLWD GH VXEYHQomR QD GHPRQVWUDomR GH UHVXOWDGR GD
&RPSDQKLD HP FRQWUDSDUWLGD D XPD UHGXomR GR SDVVLYR RULJLQDOPHQWH UHJLVWUDGR $ UHFHLWD GH
VXEYHQomRSRGHVHUXWLOL]DGDSDUDDVPHVPDVILQDOLGDGHVTXHRXWURVWLSRVGHUHFHLWDVDXIHULGDVSHOD
&RPSDQKLDLQFOXVLYHSDUDDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV FDVRVHMDPDSXUDGRVOXFURV (QWUHWDQWRD
&RPSDQKLD XWLOL]D HVVHV YDORUHV SDUD FRQVWLWXLomR GD UHVHUYD GH OXFURV XWLOL]DGD DSHQDV SDUD
DEVRUYHUSUHMXt]RVRXDXPHQWDURVHXFDSLWDOVRFLDOHPDWHQomRDRDUWGD/HL(P
SURFHGHQGRGHVVDIRUPDDVUHFHLWDVGHVXEYHQomRQmRVmRVXEPHWLGDVDWULEXWDomR
6HSRURXWURODGRD&RPSDQKLDQRIXWXURRSWDUSRULQFOXLUDVUHFHLWDVGHVXEYHQomRUHJLVWUDGDVHP
UHVHUYDQRVHXSDWULP{QLROtTXLGRQRPRQWDQWHGRVGLYLGHQGRVDGLVWULEXLUWDLVUHFHLWDVGHYHUmRVHU
VXEPHWLGDVjLQFLGrQFLDGH,53-H&6//
,QFHQWLYRV)LVFDLVUHODWLYRVD3,6&2),16
$/HLQHVWDEHOHFHDOtTXRWD]HURSDUD L RVSURGXWRVFODVVLILFDGRVQR&DStWXORGD
7,3,FRPRDGXERVRXIHUWLOL]DQWHVHVXDVPDWpULDVSULPDV LL GHIHQVLYRVDJURSHFXiULRVFODVVLILFDGRV
QDSRVLomRGD7,3,HVXDVPDWpULDVSULPDVH LLL LQRFXODQWHVDJUtFRODVSURGX]LGRVDSDUWLUGH
EDFWpULDVIL[DGRUDVGHQLWURJrQLR
$DSOLFDomRGDDOtTXRWD]HURGR3,6&2),16VREUHDUHFHLWDGHYHQGDGD&RPSDQKLDQmRDIHWDD
PDQXWHQomRGRVFUpGLWRVGH3,6&2),16GRVLQVXPRVTXHHODDGTXLUHFRQIRUPHSHUPLWLGRSHOD/HL
Q
(VWH LQFHQWLYR ILVFDO GHFRUUH GH OHL H FRQVHTXHQWHPHQWH D VXD UHYRJDomR FDQFHODPHQWR RX
DOWHUDomRGHSHQGHGHPXGDQoDVQDOHJLVODomRRXGHTXHVWLRQDPHQWRVMXGLFLDLVSUySULRV
,QFHQWLYRV)LVFDLVUHODWLYRVD,3,
$ /HL Q  FRQFHGH D VXVSHQVmR GH ,3, SDUD FRPSUD GHPDWpULDVSULPDV SURGXWRV
LQWHUPHGLiULRV HPDWHULDLV GH HPEDODJHP SDUD RV QRVVRV HVWDEHOHFLPHQWRV IDEULFDQWHV
SUHSRQGHUDQWHPHQWHGHSURGXWRVGRFDStWXOR LQRFXODQWHV H IHUWLOL]DQWHV $VXVSHQVmRGH
,3,HVWiVXMHLWDDFHUWDVFRQGLo}HVFRQIRUPHGHWHUPLQDGRHPOHL&DVRWDLVFRQGLo}HVQmRVHMDP
FXPSULGDVRUHFROKLPHQWRGR,3,VHUiGHYLGR
(VWH LQFHQWLYR ILVFDO GHFRUUH GH OHL H FRQVHTXHQWHPHQWH D VXD UHYRJDomR FDQFHODPHQWR RX
DOWHUDomRGHSHQGHGHPXGDQoDVQDOHJLVODomRRXGHTXHVWLRQDPHQWRVMXGLFLDLVSUySULRV
&RQVLGHUDo}HVDFHUFDGHHYHQWXDOSHUGDGRGLUHLWRjIUXLomRGRVEHQHItFLRVILVFDLVDFLPD
'HVWDFDVH TXH RV LQFHQWLYRV JR]DGRV SHOD &RPSDQKLD VmR WRGRV GHVWLQDGRV DR VHWRU DJUtFROD
$VVLP QD KLSyWHVH GH R WpUPLQR QR JR]R GRV LQFHQWLYRV RFRUUHU GHYLGR D UHYRJDomR SHOR 3RGHU
3~EOLFRRLPSDFWRVHUiVREUHWRGRRVHWRUHQmRVRPHQWHVREUHD&RPSDQKLD

PÁGINA: 215 de 357

Formulário de Referência - 2021 - VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.

Versão : 1

10.2 - Resultado Operacional E Financeiro

2XWURSRQWRLPSRUWDQWHDGHVWDFDUpTXHD&RPSDQKLDQmRSUHFLVDFXPSULUQHQKXPUHTXLVLWRLPSRVWR
SHOR3RGHU3~EOLFRSDUDJR]DUGHVVHVEHQHItFLRVWHQGRHPYLVWDTXHSRUVHUHPVHWRULDLVTXDOTXHU
HPSUHVDH[HUFHQGRDPHVPDDWLYLGDGHWHPGLUHLWRDJR]DUGRUHVSHFWLYREHQHItFLRQmRQHFHVVLWDQGR
GH QHQKXPD DXWRUL]DomR RX UHTXLVLWR HVSHFtILFR $ ~QLFD H[FHomR D HVVD UHJUD p UHIHUHQWH DR
EHQHItFLR ILVFDO GH ,5 H &66/ VREUH D UHFHLWD GH VXEYHQomR GR ,&06 SDUD R TXDO p QHFHVViULR
PDQWHURYDORUGDUHFHLWDQDFRQWDGHUHVHUYDGHVXEYHQomRQRSDWULP{QLROtTXLGR
&RPR PHQFLRQDGR DFLPD HP GHFRUUrQFLD GD IUXLomR GR LQFHQWLYR ILVFDO GH ,&06 VXSRUWDGR SHOR
&RQYrQLR,&06D&RPSDQKLDUHFRQKHFHXPDUHFHLWDHPVHXUHVXOWDGRGHDFRUGRFRPD
PHWRGRORJLD SUHYLVWD QR &3&  1RV H[HUFtFLRV GH  H GH  DV UHFHLWDV GH VXEYHQomR
UHJLVWUDGDVSHOD&RPSDQKLDIRUDPUHVSHFWLYDPHQWHGH5PLOH5PLO-iREHQHItFLR
ILVFDOGH,5GH&66/GHFRUUHQWHGDGHVVDUHFHLWDGHVXEYHQomRIRLGH5PLOH5PLO
UHVSHFWLYDPHQWH
-i RV GHPDLV EHQHItFLRV ILVFDLV TXH QmR REMHWRV GH UHTXLVLWRV 3,6&2),16 H ,3, QmR WrP
UHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDRXGHTXDOTXHURXWURYDORUQDFRQWDELOLGDGHFRQIRUPHMiH[SOLFDGRDFLPD
5HIHULGRV EHQHItFLRV VmR FULDGRV SRU OHL GH IRUPD TXH TXDOTXHU DOWHUDomR QHFHVVLWD GR PHVPR
TXyUXPQR&RQJUHVVR1DFLRQDOTXHDFULDomRRXDOWHUDomRGHDOtTXRWDGHTXDOTXHUWULEXWRIHGHUDO
YLJHQWHQRSDtV
$VVLPGLDQWHGHXPDHYHQWXDOFHVVDomRGRJR]RGHWDLVLQFHQWLYRVSRUTXDOTXHUPRWLYRTXHVHMDp
SRVVtYHOTXHWDQWRD&RPSDQKLDFRPRVHXVFRPSHWLGRUHVUHSDVVHPRDXPHQWRGDFDUJDWULEXWiULD
QRSUHoRGHVXDVPHUFDGRULDVYHQGLGDV'DPHVPDIRUPDD&RPSDQKLDSRGHRSWDUSRUDEVRUYHU
QRWRGRRXHPSDUWHRLPSDFWRILQDQFHLURGHFRUUHQWHGRILPGRVVHXVLQFHQWLYRVILVFDLV2UHSDVVH
RX QmR GR DXPHQWR QR {QXV ILVFDO TXH VHULD VRIULGR SHOD &RPSDQKLD VHULD IUXWR GH GHFLVmR GH
QHJyFLRVTXHVHULDWRPDGDDSyVDYDOLDomRGRFRQWH[WRHPTXHVHGHXWDOSHUGDGHLQFHQWLYRHGD
HVWUDWpJLDTXHRVVHXVJHVWRUHVUHVROYHUHPDGRWDUjOX]GHWDOFRQWH[WRHGDVLWXDomRLQGLYLGXDOGD
&RPSDQKLD
'HVVDIRUPDGDGRRVPRWLYRVHOHQFDGRVH[SOLFLWDGRVDFLPDD&RPSDQKLDQmRWHPFRPRSUHFLVDU
R LPSDFWR QD UHQWDELOLGDGH GH VHXV QHJyFLRV QD SHUGD RX DOWHUDomR GH XP RX PDLV GH VHXV
EHQHItFLRV
'(021675$d2'(5(68/7$'26'2(;(5&Ë&,2
6HJXHPDEDL[RDVGHVFULo}HVTXDOLWDWLYDVGDVSULQFLSDLVOLQKDVGDVGHPRQVWUDo}HVGHUHVXOWDGRVGD
&RPSDQKLD
5HFHLWD2SHUDFLRQDO
$UHFHLWDRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDUHSUHVHQWDDVRPDGDUHFHLWDEUXWDSURYHQLHQWHGDVYHQGDVGH
L  )HUWLOL]DQWHV )ROLDUHV LL  0LFURV GH 6ROR LLL  'HIHQVLYRV %LROyJLFRV LY  ,QRFXODQWHV Y 
&RQGLFLRQDGRUHVGH6RORH2UJDQRPLQHUDLVH YL 3URGXWRV,QGXVWULDLVH2XWURVVXEWUDtGRV L RV
LPSRVWRVVREUHYHQGDVFRPR3,6&2),16,66H,&06 LL DVGHYROXo}HVHDEDWLPHQWRVH LLL R
DMXVWHDYDORUSUHVHQWH $93 
)RUPDGH&iOFXORGR$93
$SUiWLFDGR$MXVWHD9DORU3UHVHQWH±$93HVWiGHDFRUGRFRPR&3&
1D QRVVD &RPSDQKLD D DSXUDomR GR $MXVWH D 9DORU 3UHVHQWH  $93 HQYROYH DV QRVVDV YHQGDV
UHDOL]DGDV QR ³3UD]R 6DIUD´ 1HVVH SURFHGLPHQWR R QRVVR ³&RQWDV D 5HFHEHU´ UHVXOWDQWH GHVVDV
YHQGDVVmRDMXVWDGRVDRVHXYDORUSUHVHQWHPHGLDQWHGHVFRQWRVTXHFRQVLGHUHPRVMXURVHPEXWLGRV
SUpIL[DGRV$QRVVDSUHPLVVDGHMXURVSDUDWUD]HUHVVH³&RQWDVD5HFHEHU´DYDORUSUHVHQWHpD
PpGLDSRQGHUDGDGRQRVVRFXVWRGHFDSWDomR
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(VVDSUiWLFDWHPRVHJXLQWHLPSDFWRQRQRVVREDODQoRHUHVXOWDGRQRSULPHLURPRPHQWRRYDORUGR
GHVFRQWR R $93  p GHGX]LGR GR QRVVR ³&RQWDV D 5HFHEHU´ SRU PHLR GH XPD FRQWD UHGXWRUD GH
EDODQoRHWDPEpPGHGX]LGRGDUHFHLWDEUXWDQRPHVPRYDORU&RQIRUPHSDVVDRWHPSRHVVHYDORU
GHGX]LGRYDLVHQGRDSURSULDGRQRUHVXOWDGRILQDQFHLURQDFRQWDGHMXURVDWLYRHWDPEpPGLPLQXLQGR
RYDORUGDFRQWDUHGXWRUDGR³&RQWDVD5HFHEHU´$DSURSULDomRPHQVDOpIHLWDGHDFRUGRFRPDWD[D
XWLOL]DGDSDUDRGHVFRQWRQRPRPHQWRLQLFLDO'HVVDIRUPDQRPRPHQWRGRSDJDPHQWRRYDORUGR
³&RQWDVD5HFHEHU´pFRPSHQVDGRFRQWUDDFRQWDFDL[DQDVXDWRWDOLGDGHHWRWDOGDUHFHLWDEUXWD
SURYHQLHQWH GD YHQGD D SUD]R VHUi DSURSULDGR SDUWH FRPR UHFHLWD RSHUDFLRQDO QR PRPHQWR GD
HQWUHJDGDPHUFDGRULDHSDUWHFRPRUHFHLWDILQDQFHLUDDSURSULDGDPHQVDOPHQWHDWpRPRPHQWRGR
SDJDPHQWR
&XVWRVGDV9HQGDV
2VFXVWRVGDVYHQGDVUHSUHVHQWDPRVFXVWRVGHDTXLVLomRGRVSURGXWRVDFUHVFLGRGRVLPSRVWRV
LQFLGHQWHVTXDQGRDSOLFiYHODFUHVFLGRGRVJDVWRVJHUDLVGHIDEULFDomRSHVVRDOHORJtVWLFR7DPEpP
VmR FRQVLGHUDGRV SHUGDV GH HVWRTXHV RFRUULGDV QR WUDQVSRUWH H PDQXVHLR GRV SURGXWRV
REVROHVFrQFLDHSHUHFLPHQWRGRVSURGXWRV
'HVSHVDVFRP9HQGDV
$V GHVSHVDV FRP YHQGDV UHSUHVHQWDP DV FRPLVV}HV H RXWUDV GHVSHVDV UHODFLRQDGDV FRPR
GHVSHVDVGHYLDJHQVGDHTXLSHFRPHUFLDOHGHVSHVDVFRPHYHQWRV
'HVSHVDV$GPLQLVWUDWLYDVH*HUDLV
$V GHVSHVDV JHUDLV H DGPLQLVWUDWLYDV FRPSUHHQGHP RV JDVWRV FRUSRUDWLYRV QHFHVViULRV SDUD
DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD$VSULQFLSDLVGHVSHVDVUHIHUHPVHSULQFLSDOPHQWHD'HVSHVDVFRP
SHVVRDO RFXSDomR XWLOLGDGHV iJXD OX] WHOHIRQH H LQWHUQHW  H RXWUDV GHVSHVDV SUHVWDGRUHV GH
VHUYLoRGHIRUPDJHUDOVHJXURVVHJXUDQoDHQWUHRXWURV 
5HFHLWDV)LQDQFHLUDV
$V UHFHLWDV ILQDQFHLUDVFRQVLVWHP SULRULWDULDPHQWH HP MXURV DWLYRV GHVFRQWRVREWLGRV FRP$93 H
UHQHJRFLDo}HV MXURV H PRUD  H UHQGLPHQWRV GH DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV 2 FRPSRQHQWH PDLV
LPSRUWDQWH GRV MXURV DWLYRV p D UHFHLWD GHFRUUHQWH GR $93 TXH p GHGX]LGR GR QRVVR ³&RQWDV D
5HFHEHU´DWUDYpVGHXPDFRQWDUHGXWRUDGHEDODQoRHWDPEpPGHGX]LGRGDUHFHLWDEUXWDQRPHVPR
YDORU&RQIRUPHSDVVDRWHPSRHVVHYDORUGHGX]LGRYDLVHQGRDSURSULDGRQRUHVXOWDGRILQDQFHLURQD
FRQWD GH MXURV DWLYR H WDPEpP GLPLQXLQGR R YDORU GD FRQWD UHGXWRUD GR ³&RQWDV D 5HFHEHU´ $
DSURSULDomRPHQVDOpIHLWDGHDFRUGRFRPDWD[DXWLOL]DGDSDUDRGHVFRQWRQRPRPHQWRLQLFLDO
'HVSHVDV)LQDQFHLUDV
$VGHVSHVDVILQDQFHLUDVFRQVLVWHPHPMXURVSDVVLYRVGHVFRQWRVFRQFHGLGRV,2)HRXWUDVGHVSHVDV
ILQDQFHLUDV
,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO
2LPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOGRH[HUFtFLRFRUUHQWHHGLIHULGRVmRFDOFXODGRVFRPEDVH
QDVDOtTXRWDVGHDFUHVFLGDVGRDGLFLRQDOGHVREUHROXFURWULEXWiYHOH[FHGHQWHGH5
PLODQXDOSDUDLPSRVWRGHUHQGDHVREUHROXFURWULEXWiYHOSDUDFRQWULEXLomRVRFLDOVREUHROXFUR
OtTXLGRHFRQVLGHUDPDFRPSHQVDomRGHSUHMXt]RVILVFDLVGHLPSRVWRGHUHQGDHEDVHQHJDWLYDGH
FRQWULEXLomRVRFLDOOLPLWDGDDGROXFURWULEXWiYHODQXDO
$ GHVSHVD FRP LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO FRPSUHHQGH RV LPSRVWRV FRUUHQWHV H
GLIHULGRV 2 LPSRVWR FRUUHQWH H R LPSRVWR GLIHULGR VmR UHFRQKHFLGRV QR UHVXOWDGR D PHQRV TXH
HVWHMDPUHODFLRQDGRVDLWHQVGLUHWDPHQWHUHFRQKHFLGRVQRSDWULP{QLROtTXLGRRXHPRXWURVUHVXOWDGRV
DEUDQJHQWHV
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b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio,
inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços:
$VSULQFLSDLVYDULDo}HVGDUHFHLWDVmRDWULEXtYHLVDRVVHJXLQWHVIDWRUHV L RDXPHQWRGRYROXPHGH
YHQGDVGHFDGDFDWHJRULDGHSURGXWR LL DYDULDomRGRSUHoRXQLWiULRH LLL RODQoDPHQWRGHQRYRV
SURGXWRV
L

2DXPHQWRGRYROXPHGHYHQGDVHPTXDQWLGDGHpUHVXOWDGRGRHVIRUoRGD&RPSDQKLDSDUD
GLVVHPLQDU VXDV WHFQRORJLDV &RQIRUPH D FRPSDQKLD YHQGH SDUD QRYRV FOLHQWHV RX PHVPR
DPSOLDRXVRGHGHWHUPLQDGRSURGXWRSRUiUHDSODQWDGDGHQWURGRVFOLHQWHVMiFRPSUDGRUHVGD
WHFQRORJLDWHPRVFRPRUHVXOWDGRRDXPHQWRGRYROXPHGHYHQGD1D&RPSDQKLDRYROXPHp
PHGLGRHPWHUPRVGHOLWURVTXLORVWRQHODGDVHHPWHUPRVGHGRVHVDSHQDVSDUDDFDWHJRULD
GH LQRFXODQWHV $ &RPSDQKLD YHP FRQVHJXLQGR DXPHQWDU RV YROXPHV GH YHQGDV GH VXDV
SULQFLSDLVFDWHJRULDVGHSURGXWRVQRV~OWLPRVDQRV

LL  3DUDSUHFLILFDomRGHVHXVSURGXWRVD&RPSDQKLDXWLOL]DWDEHODVGHSUHoR(VVDVWDEHODVVmR
FRQVWUXtGDV FRP EDVH QRV FXVWRV XQLWiULRV SRU SURGXWR GLUHWRV H LQGLUHWRV H QD PDUJHP
SUHWHQGLGD1D&RPSDQKLDDVGXDVSULQFLSDLVIRQWHVGHSUHVVmRGHFXVWRVVmR L RSUHoRGDV
VXDV PDWpULDV SULPDVTXH HP VXDPDLRULDVmRFRPPRGLWLHV PLQHUDLV DWUHODGDV DRSUHoRHP
GyODU QR PHUFDGR JOREDO LL  D LQIODomR GD PRHGD EUDVLOHLUD $ LQIODomR GD PRHGD EUDVLOHLUD
LPSDFWD GLUHWDPHQWH R FXVWR GH PmRGHREUD QDV QHJRFLDo}HV GH GLVVLGLR H FRQWUDWRV GH
SUHVWDomRGHVHUYLoRVMiDSDUWHGHORJtVWLFDWHPLPSDFWRLQGLUHWRGDLQIODomR$&RPSDQKLD
PRQLWRUDRVVHXVFXVWRVFRQVWDQWHPHQWHHWHPFRPRSROtWLFDUHSDVVDUSDUDVHXVFOLHQWHVRV
DXPHQWRVGHFXVWRV'HVVDIRUPDDVUHFHLWDVGDFRPSDQKLDVmRLPSDFWDGDVSHODLQIODomRGH
FXVWRVGDFRPSDQKLDTXHWHPLPSDFWRWDQWRGDWD[DGHFkPELRFRPRGDWD[DGHLQIODomR
LLL  $FRPSDQKLDWHYHFRPRHVWUDWpJLDRODQoDPHQWRGHQRYRVSURGXWRVQRPHUFDGR2ODQoDPHQWR
GH QRYRV SURGXWRV LPSDFWRX VLJQLILFDWLYDPHQWH DV UHFHLWDV GD &RPSDQKLD (P  SRU
H[HPSORD&RPSDQKLDLQLFLRXDVRSHUDo}HVOLJDGDVjYHQGDGHGHIHQVLYRVELROyJLFRV(VVD
RSHUDomRJHURX5PLOK}HVHPUHFHLWDVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPH5PLOK}HVQRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHP
c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do
câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do
emissor, quando relevante:
Taxas de Inflação
&RQIRUPHH[SOLFDGRQRLWHPDQWHULRUDWD[DGHLQIODomRGDPRHGDEUDVLOHLUDLPSDFWDGLUHWDPHQWHR
FXVWRGHPmRGHREUDQDVQHJRFLDo}HVGHGLVVLGLRHFRQWUDWRVGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVMiDSDUWH
GH ORJtVWLFD WHP LPSDFWR LQGLUHWR GD LQIODomR 3RUpP D &RPSDQKLD PRQLWRUD RV VHXV FXVWRV
FRQVWDQWHPHQWHHWHPFRPRSROtWLFDUHSDVVDUSDUDVHXVFOLHQWHVRVDXPHQWRVGHFXVWRVGHIRUPDD
QmRWHULPSDFWRQRUHVXOWDGR
Variação dos principais insumos e produtos
&RQIRUPHH[SOLFDGRQRLWHPDQWHULRUDYDULDomRGRSUHoRGDVQRVVDVPDWpULDVSULPDVTXHHPVXD
PDLRULDVmRFRPPRGLWLHVPLQHUDLVDWUHODGDVDRSUHoRHPGyODUQRPHUFDGRJOREDOWHPLPSDFWRQR
QRVVR FXVWR 3RUpP D &RPSDQKLD PRQLWRUD RV VHXV FXVWRV FRQVWDQWHPHQWH H WHP FRPR SROtWLFD
UHSDVVDUSDUDVHXVFOLHQWHVRVDXPHQWRVGHFXVWRVGHIRUPDDQmRWHULPSDFWRQRUHVXOWDGR
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Câmbio
$WD[DGHFkPELRWHPLPSDFWRVGLUHWRVHLQGLUHWRVQRVQRVVRVQHJyFLRV2SULPHLURLPSDFWRpRGLUHWR
SRU PHLR GD QRVVD SRVLomR GH EDODQoR DWLYRV H SDVVLYRV GHQRPLQDGRV HPGyODU H WDPEpP GRV
QRVVRVLQVXPRVTXHVmRLPSRUWDGRVRXVmRLQIOXHQFLDGRVSHORFkPELR&RPRMiPHQFLRQDGRDPDLRU
SDUWH GRV QRVVRV FOLHQWHV YHQGHP FRPPRGLWLHV DJUtFRODV FRP SUHoRV GHQRPLQDGRV HP GyODU QR
PHUFDGRLQWHUQDFLRQDOGHVVDIRUPDVRPRVFDSD]HVGHUHSDVVDUSDUDRSUHoRGRVQRVVRVSURGXWRV
RDXPHQWRGRVQRVVRVLQVXPRVTXHVRIUHPLPSDFWRGRFkPELR3RUpPRLPSDFWRPDLVLPSRUWDQWH
p R LQGLUHWR RX VHMD R LPSDFWR QD UHQWDELOLGDGH GRV QRVVRV FOLHQWHV &RPR SDUWH GRV FXVWRV GH
SURGXomR DJUtFRODV VmR GHQRPLQDGRV HP UHDLV VHP LPSDFWR GLUHWR GD WD[D GH FkPELR FRPR SRU
H[HPSOR PmR GH REUD IUHWH PiTXLQDV H HTXLSDPHQWRV HQWUH RXWURV D GHVYDORUL]DomR GR UHDO
DXPHQWDDUHQWDELOLGDGHGRSURGXWRUHDYDORUL]DomRGRUHDOWHPRLPSDFWRRSRVWR
Taxa de Juros
$WD[DGHMXURVLPSDFWDGLUHWDPHQWHRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDXPDYH]TXHRVILQDQFLDPHQWRVGH
FDSLWDOGHJLURVHID]HPQHFHVViULRGDGRRGHVFDVDPHQWRHQWUHRSUD]RGHFRPSUDGHPDWpULDSULPD
HGHPDLVFXVWRVHPUHODomRDRSUD]RPpGLRGHUHFHELPHQWR1HVVHVHQWLGRRDXPHQWRGDWD[DGH
MXURV LPSDFWD DV GHVSHVDV ILQDQFHLUDV 1D VXD WDEHOD GH SUHoR D &RPSDQKLD RIHUHFH XP SUHoR
GLIHUHQWH HQWUH FRPSUDU j YLVWD RX FRPSUDV D SUD]R RX VHMD D &RPSDQKLD HPEXWH XP FXVWR
ILQDQFHLURQDVYHQGDVDSUD]R(VVHFXVWRILQDQFHLURUHIOHWHWDQWRRFXVWRGHFDSWDomRGDFRPSDQKLD
FRPR WDPEpP D H[SHFWDWLYD GH LQDGLPSOrQFLD 9DULDo}HV QR FXVWR ILQDQFHLUR GD &RPSDQKLD VmR
UHSDVVDGDV SDUD D WDEHOD GH SUHoR GHVVD IRUPD D &RPSDQKLD UHSDVVD SDUD VHXV FOLHQWHV RV
DXPHQWRVHTXHGDVGDWD[DGHMXURV
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10.3 - Eventos Com Efeitos Relevantes, Ocorridos E Esperados, Nas Demonstrações
Financeiras
(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
D  Introdução ou alienação de segmento operacional
1mRKRXYHLQWURGXomRRXDOLHQDomRGHVHJPHQWRRSHUDFLRQDOQRV~OWLPRVDQRV2VODQoDPHQWRV
GH SURGXWRV H RV SURGXWRV TXH LQJUHVVDUDP QR SRUWIyOLR SRU PHLR GH DTXLVLomR GH SDUWLFLSDomR
VRFLHWiULD DSHQDV UHIRUoDUDP DV YHQGDV GRV VHJPHQWRV LPSDFWDGRV 1R FDVR GD DTXLVLomR GD
%LRYDOHQV RV SURGXWRV FODVVLILFDGRV FRPR GHIHQVLYRV ELROyJLFRV WLYHUDP LPSDFWR VLJQLILFDWLYR QR
FUHVFLPHQWRGRVHJPHQWRRSHUDFLRQDOGH%LROyJLFRV
E  Constituição, aquisição ou alienação de participação societária
1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR GH D 9LWWLD )HUWLOL]DQWHV H %LROyJLFRV 6$
DGTXLULX  GDV Do}HV UHSUHVHQWDWLYDV GR FDSLWDO VRFLDO GD 9LWyULD )HUWLOL]DQWHV 6$ HPSUHVD
GHGLFDGDDRVHJPHQWRGHIHUWLOL]DQWHVRUJDQRPLQHUDLVHDGTXLULXGDVDo}HVUHSUHVHQWDWLYDVGR
FDSLWDOVRFLDOGD-%%LRWHFQRORJLD6$
1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR GH D &RPSDQKLD FRQVWLWXLX D 9LWWLD
3DUDJXD\ 65/ VHGLDGD QR 3DUDJXDL QD FLGDGH GH +HUQDQGDULDV FRP R REMHWLYR SULQFLSDO D
H[SORUDomR GR UDPR IDEULFDomR H GLVWULEXLomR GH IHUWLOL]DQWHV LQRFXODQWHV GHIHQVLYRV DJUtFRODV
SURGXWRV TXtPLFRV HP JHUDO LQVXPRVSDUD DOLPHQWDomR DQLPDO SURGXWRV YHWHULQiULRV H JUmRV HP
JHUDO$PHVPDDLQGDQmRVHHQFRQWUDHPHVWiJLRRSHUDFLRQDO$JXDUGDUHJLVWURVSDUDTXHSRVVD
FRPHoDUDRSHUDUDSDUWLUGH
$VRSHUDo}HVGHVFULWDVDFLPDHVWmRGHWDOKDGDVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
F  Eventos ou operações não usuais
1mRRFRUUHUDPHYHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLVQD&RPSDQKLDTXHQmRWHQKDPVLGRUHIOHWLGRVHP
VXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVRXQmRPHQFLRQDGRVQRVSURFHVVRVGHFRQVWLWXLomRDTXLVLomRRX
DOLHQDomRGHVFULWRVQDDOtQHDDFLPD
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0XGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV5HVVDOYDVHrQIDVHVQRSDUHFHUGR
DXGLWRU
&3& 5 ,)562SHUDo}HVGH$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO
,PSOHPHQWDGR SHOD &RPSDQKLD HP  R ,)56  &3&  5  LQWURGX] XP PRGHOR ~QLFR GH
FRQWDELOL]DomR GH DUUHQGDPHQWRV QR EDODQoR SDWULPRQLDO SDUD DUUHQGDWiULRV 8P DUUHQGDWiULR
UHFRQKHFHXPDWLYRGHGLUHLWRGHXVRTXHUHSUHVHQWDRVHXGLUHLWRGHXWLOL]DURDWLYRDUUHQGDGRHXP
SDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRTXHUHSUHVHQWDDVXDREULJDomRGHHIHWXDUSDJDPHQWRVGRDUUHQGDPHQWR
,VHQo}HVRSFLRQDLVHVWDYDPGLVSRQtYHLVSDUDDUUHQGDPHQWRVGHFXUWRSUD]RHLWHQVGHEDL[RYDORU
$ ,)56  &3&  5  VXEVWLWXLX DV VHJXLQWHV QRUPDV R &3&  ,$6   2SHUDo}HV GH
$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLOHR,&3& ,)5,&6,&H6,& $VSHFWRV&RPSOHPHQWDUHVGDV
2SHUDo}HVGH$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLOHpHIHWLYD
&RPEDVHQHVVDQRUPDFRQWiELORLPSDFWRPDLVVLJQLILFDWLYRIRLTXHD&RPSDQKLDUHFRQKHFHXQRYRV
DWLYRVHSDVVLYRVSDUDRVVHXVDUUHQGDPHQWRVDQWHULRUPHQWHUHFRQKHFLGRVFRPRDUUHQGDPHQWRV
RSHUDFLRQDLVHPFRQH[mRFRPDUUHQGDPHQWRVGHLPyYHLV$OpPGLVVRDQDWXUH]DGDVGHVSHVDV
UHODFLRQDGDVDHVVHVDUUHQGDPHQWRVIRLDOWHUDGDXPDYH]TXHR,)56 &3& 5 VXEVWLWXLX
DGHVSHVDGHDUUHQGDPHQWRRSHUDFLRQDOOLQHDUSHODVGHVSHVDVGHDPRUWL]DomRGRVGLUHLWRVGHXVRH
MXURVVREUHSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR
D

'HILQLomRGH$UUHQGDPHQWR

$QWHULRUPHQWH D &RPSDQKLD GHWHUPLQDYD QR LQtFLR GR FRQWUDWR VH HOH HUD RX FRQWLQKD XP
DUUHQGDPHQWR FRQIRUPH R ,&3& ,)5,&  $VSHFWRV &RPSOHPHQWDUHV GDV 2SHUDo}HV GH
$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO$&RPSDQKLDDJRUDDYDOLDVHXPFRQWUDWRpRXFRQWpPXPDUUHQGDPHQWR
FRPEDVHQDGHILQLomRGHDUUHQGDPHQWRGHVFULWDQDQRWDH[SOLFDWLYDQO
1DWUDQVLomRSDUDR&3& 5 ,)56D&RPSDQKLDHVFROKHXDSOLFDURH[SHGLHQWHSUiWLFRFRP
UHODomRjGHILQLomRGHDUUHQGDPHQWRTXHDYDOLDTXDLVWUDQVDo}HVVmRDUUHQGDPHQWRV$&RPSDQKLD
DSOLFRXR&3& 5 ,)56DSHQDVDFRQWUDWRVSUHYLDPHQWHLGHQWLILFDGRVFRPRDUUHQGDPHQWRV
2VFRQWUDWRVTXHQmRIRUDPLGHQWLILFDGRVFRPRDUUHQGDPHQWRVGHDFRUGRFRPR&3& 5 ,$6
H,&3&,)5,&QmRIRUDPUHDYDOLDGRVTXDQWRjH[LVWrQFLDGHXPDUUHQGDPHQWRGHDFRUGRFRP
R&3& 5 ,)563RUWDQWRDGHILQLomRGHXPDUUHQGDPHQWRFRQIRUPHR&3& 5 ,)56
IRLDSOLFDGDDWRGRVFRQWUDWRVILUPDGRVRXDOWHUDGRVDQWHVRXDSyVGHMDQHLUR
E

&RPR$UUHQGDWiULR

&RPRDUUHQGDWiULDD&RPSDQKLDDUUHQGDLPyYHLVHFODVVLILFDYDDQWHULRUPHQWHRVDUUHQGDPHQWRV
FRPRRSHUDFLRQDLVRXILQDQFHLURVFRPEDVHHPVXDDYDOLDomRVREUHVHRDUUHQGDPHQWRWUDQVIHULD
VLJQLILFDWLYDPHQWH WRGRV RV ULVFRV H EHQHItFLRV LQHUHQWHV j SURSULHGDGH GR DWLYR VXEMDFHQWH D
&RPSDQKLD'HDFRUGRFRPR&3& 5 ,)56D&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVUHFRQKHFHP
DWLYRVGHGLUHLWRGHXVRHSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRSDUDDPDLRULDGHVVHVDUUHQGDPHQWRVRXVHMD
HVVHVDUUHQGDPHQWRVHVWmRQREDODQoRSDWULPRQLDO
1R LQtFLR RX QD PRGLILFDomR GH XP FRQWUDWR TXH FRQWpP XP FRPSRQHQWH GH DUUHQGDPHQWR D
&RPSDQKLDDORFDDFRQWUDSUHVWDomRQRFRQWUDWRDFDGDFRPSRQHQWHGHDUUHQGDPHQWRFRPEDVHHP
VHX SUHoR LQGLYLGXDO 1R HQWDQWR SDUD DUUHQGDPHQWRV LPRELOLiULRV D &RPSDQKLD RSWRX SRU QmR
VHSDUDU RV FRPSRQHQWHV TXH QmR VmR GH DUUHQGDPHQWR H FRQWDELOL]DU R DUUHQGDPHQWR H RV
FRPSRQHQWHVGHQmRDUUHQGDPHQWRDVVRFLDGRVFRPRXP~QLFRFRPSRQHQWHGHDUUHQGDPHQWR
L

$UUHQGDPHQWRFODVVLILFDGRFRPRDUUHQGDPHQWRRSHUDFLRQDOFRQIRUPH&3& 5 ,$6

$QWHULRUPHQWH D &RPSDQKLD FODVVLILFDYD RV DUUHQGDPHQWRV LPRELOLiULRV FRPR DUUHQGDPHQWRV
RSHUDFLRQDLV GH DFRUGR FRP R &3&  5 ,$6  1D WUDQVLomR SDUD HVVHV DUUHQGDPHQWRV RV
SDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRIRUDPPHQVXUDGRVSHORYDORUSUHVHQWHGRVSDJDPHQWRVUHPDQHVFHQWHV
GRDUUHQGDPHQWRGHVFRQWDGRVjWD[DGHHPSUpVWLPRLQFUHPHQWDOGD&RPSDQKLDHPGHMDQHLUR
GH
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&3&,)565HFHLWDGHFRQWUDWRFRPFOLHQWH
,PSOHPHQWDGRSHOD&RPSDQKLDHPR&3&,)56HVWDEHOHFHXPDHVWUXWXUDDEUDQJHQWH
SDUDGHWHUPLQDUVHTXDQGRHSRUTXDQWRDUHFHLWDpUHFRQKHFLGD6XEVWLWXLR&3&5HFHLWDVR
&3&&RQWUDWRVGH&RQVWUXomRHLQWHUSUHWDo}HVUHODFLRQDGDV
$&RPSDQKLDDGRWRXR&3&XVDQGRRPpWRGRGHHIHLWRFXPXODWLYR VHPH[SHGLHQWHVSUiWLFRV 
FRPHIHLWRGHDGRomRLQLFLDOGDQRUPDUHFRQKHFLGRQDGDWDGHDSOLFDomRLQLFLDO RXVHMDHPGH
MDQHLURGH &RQVHTXHQWHPHQWHDLQIRUPDomRDSUHVHQWDGDSDUDQmRIRLUHDSUHVHQWDGDH
GHVWDIRUPDIRLDSUHVHQWDGDFRQIRUPHUHSRUWDGRDQWHULRUPHQWHGHDFRUGRFRPR&3&&3&H
LQWHUSUHWDo}HVUHODFLRQDGDV
$UHFHLWDRSHUDFLRQDOGDYHQGDGHEHQVQRFXUVRQRUPDOGDVDWLYLGDGHVpPHGLGDSHORYDORUMXVWRGD
FRQWUDSUHVWDomRUHFHELGDRXDUHFHEHUOtTXLGDGHGHYROXo}HVGHVFRQWRVFRPHUFLDLVHERQLILFDo}HV
$UHFHLWDRSHUDFLRQDOpUHFRQKHFLGDTXDQGRWRGRVRVFULWpULRVDVHJXLUIRUHPDWHQGLGRV L TXDQGR
DV SDUWHV GH XP FRQWUDWR DSURYDUHP HVWH H HVWLYHUHP FRPSURPHWLGDV FRP VHX FXPSULPHQWR LL 
TXDQGR D &RPSDQKLD SXGHU LGHQWLILFDU RV GLUHLWRV GH FDGD SDUWH UHODFLRQDGR DRV EHQV D VHUHP
HQWUHJXHV LLL  TXDQGR SXGHU LGHQWLILFDU RV WHUPRV GH SDJDPHQWR SDUD RV EHQV WUDQVIHULGRV LY 
TXDQGRRFRQWUDWRSRVVXLUVXEVWDQFLDFRPHUFLDO Y TXDQGRIRUSURYiYHOTXHD&RPSDQKLDUHFHEHUi
DFRQWUDSUHVWDomRjTXDOWHPGLUHLWR
$UHFHLWDGHYHQGDGHEHQVVmRGHULYDGDVEDVLFDPHQWHGDYHQGDGHSURGXWRVHVmRUHFRQKHFLGDV
TXDQGRRFRQWUROHGRVEHQVpWUDQVIHULGRDRFOLHQWHRXVHMDQDHQWUHJDGRSURGXWRDRFOLHQWH8PD
UHFHLWDQmRpUHFRQKHFLGDVHKiXPDVLJQLILFDWLYDLQFHUWH]DGHVXDUHDOL]DomR2VYDORUHVIDWXUDGRV
UHFHELGRVRXQmRGHFRUUHQWHVGHPHUFDGRULDVDVHUHQWUHJXHVQRIXWXURVmRFRQVLGHUDGRVFRPR
UHGXWRUHV GH DWLYR -i RV YDORUHV UHFHELGRV H QmR IDWXUDGRV GHFRUUHQWHV GH PHUFDGRULDV D VHU
HQWUHJXHVQRIXWXURVmRFRQVLGHUDGRVFRPRSDVVLYR
3DUWHGDVYHQGDVGD&RPSDQKLDVmRUHDOL]DGDVQDPRGDOLGDGHCost, Insurance and Freight ³&,)´ 
QDTXDOD&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSHORVHUYLoRGHIUHWHSDUDDWUDQVIHUrQFLDGHFRQWUROHGRSURGXWR
DRFOLHQWH'HDFRUGRFRPR&3&,)56RVFXVWRVFRPIUHWHVQHVVDVPRGDOLGDGHVGHYHPVHU
FRQVLGHUDGDVFRPRXPDREULJDomRGHGHVHPSHQKRVHSDUDGDQDTXDOXPDSURSRUomRGRSUHoRGD
WUDQVDomRVHULDDORFDGDHUHFRQKHFLGDFRQIRUPHDHIHWLYDSUHVWDomRGRVHUYLoR
&3&,)56,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
$&RPSDQKLDDSOLFRXR&3&,)56DSDUWLUGHGHMDQHLURGH'HWHUPLQDGDVGHILQLo}HV
IRUDP IHLWDV FRP EDVH QRV IDWRV H FLUFXQVWkQFLDV H[LVWHQWHV QD GDWD GD DSOLFDomR LQLFLDO L 
GHWHUPLQDomR GR PRGHOR GH QHJyFLRV QR TXDO XP DWLYR ILQDQFHLUR p PDQWLGR LL  D GHVLJQDomR H
UHYRJDomRGHGHVLJQDo}HVDQWHULRUHVGHFHUWRVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVFRPRPHQVXUDGRVDR
YDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
2&3&UHWpPHPJUDQGHSDUWHRVUHTXHULPHQWRVH[LVWHQWHVQR&3&SDUDDFODVVLILFDomRH
PHQVXUDomRGHSDVVLYRVILQDQFHLURV1RHQWDQWRHOHHOLPLQDDVDQWLJDVFDWHJRULDVGR&3&SDUD
DWLYRVILQDQFHLURVPDQWLGRVDWpRYHQFLPHQWRHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLVHGLVSRQtYHLVSDUDYHQGD
&RQIRUPHR&3&QRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOXPDWLYRILQDQFHLURpFODVVLILFDGRPHQVXUDGRDFXVWR
DPRUWL]DGR 9-25$  LQVWUXPHQWR GH GtYLGD 9-25$  LQVWUXPHQWR SDWULPRQLDO RX 9-5 $
FODVVLILFDomRGRVDWLYRVILQDQFHLURVVHJXQGRR&3&pJHUDOPHQWHEDVHDGDQRPRGHORGHQHJyFLR
QRTXDORDWLYRILQDQFHLURpJHUHQFLDGRHHPVXDVFDUDFWHUtVWLFDVGHIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLV
8PDWLYRILQDQFHLURpPHQVXUDGRDRFXVWRDPRUWL]DGRVHDWHQGHUDPEDVDVFRQGLo}HVDVHJXLUH
QmRIRUGHVLJQDGRFRPRPHQVXUDGRD9-5
•

p PDQWLGR GHQWUR GH XP PRGHOR GH QHJyFLR FXMR REMHWLYR VHMD PDQWHU DWLYRV ILQDQFHLURV SDUD
UHFHEHUIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVH

•

VHXV WHUPRV FRQWUDWXDLV JHUDP HP GDWDV HVSHFtILFDV IOX[RV GH FDL[D TXH VmR UHODWLYRV DR
SDJDPHQWRGHSULQFLSDOHMXURVVREUHRYDORUSULQFLSDOHPDEHUWR
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8PLQVWUXPHQWRGHGtYLGDpPHQVXUDGRD9-25$VHDWHQGHUDPEDVDVFRQGLo}HVDVHJXLUHQmRIRU
GHVLJQDGRFRPRPHQVXUDGRD9-5
•

pPDQWLGRGHQWURGHXPPRGHORGHQHJyFLRFXMRREMHWLYRpDWLQJLGRWDQWRSHORUHFHELPHQWRGH
IOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVTXDQWRSHODYHQGDGHDWLYRVILQDQFHLURVH

•

VHXV WHUPRV FRQWUDWXDLV JHUDP HP GDWDV HVSHFtILFDV IOX[RV GH FDL[D TXH VmR DSHQDV
SDJDPHQWRVGHSULQFLSDOHMXURVVREUHRYDORUSULQFLSDOHPDEHUWR

1RUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGHXPLQYHVWLPHQWRHPXPLQVWUXPHQWRSDWULPRQLDOTXHQmRVHMDPDQWLGR
SDUD QHJRFLDomR D &RPSDQKLD SRGH RSWDU LUUHYRJDYHOPHQWH SRU DSUHVHQWDU DOWHUDo}HV
VXEVHTXHQWHV QR YDORU MXVWR GR LQYHVWLPHQWR HP 25$ (VWD HVFROKD p IHLWD LQYHVWLPHQWR SRU
LQYHVWLPHQWR
7RGRVRVDWLYRVILQDQFHLURVQmRFODVVLILFDGRVFRPRPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRRX9-25$
FRQIRUPH GHVFULWR DFLPD VmR FODVVLILFDGRV FRPR 9-5 ,VVR LQFOXL WRGRV RV DWLYRV ILQDQFHLURV
GHULYDWLYRV1RUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOD&RPSDQKLDSRGHGHVLJQDUGHIRUPDLUUHYRJiYHOXPDWLYR
ILQDQFHLURTXHGHRXWUDIRUPDDWHQGDRVUHTXHULPHQWRVSDUDVHUPHQVXUDGRDRFXVWRDPRUWL]DGRRX
FRPR9-25$FRPR9-5VHLVVRHOLPLQDURXUHGX]LUVLJQLILFDWLYDPHQWHXPGHVFDVDPHQWRFRQWiELO
TXHGHRXWUDIRUPDVXUJLULD RSomRGHYDORUMXVWRGLVSRQtYHOQR&3& 
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D  Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
 &3& 5 ,)562SHUDo}HVGH$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO
$&RPSDQKLDRSWRXSRUDGRWDUDDERUGDJHPUHWURVSHFWLYDPRGLILFDGDTXHQmRUHTXHUDWXDOL]DomR
GRV YDORUHV FRUUHVSRQGHQWHV QmR DIHWD R SDWULP{QLR OtTXLGR H SHUPLWH D DGRomR GH H[SHGLHQWHV
SUiWLFRV 3RUWDQWR DV LQIRUPDo}HV FRPSDUDWLYDV DSUHVHQWDGDV SDUD R DQR DQWHULRU QmR IRUDP
UHDSUHVHQWDGDV $OpP GLVVR RV VHJXLQWHV H[SHGLHQWHV SUiWLFRV SULQFLSDLV IRUDP XVDGRV SDUD D
WUDQVLomRSDUDRVQRYRVUHTXLVLWRVGHFRQWDELOL]DomRGHDUUHQGDPHQWR D DGRomRGR,)56 &3&
 5 SDUDWRGRVRVFRQWUDWRVDVVLQDGRVDQWHVGHGHMDQHLURGHTXHIRUDPLGHQWLILFDGRV
FRPRDUUHQGDPHQWRVPHUFDQWLVGHDFRUGRFRPR&3& ,$6 HUHVSHFWLYDVLQWHUSUHWDo}HV E 
XVR GH XPD ~QLFD WD[D GH GHVFRQWR QRPLQDO SDUD WRGRV RV DFRUGRV VHPHOKDQWHV F  QmR KRXYH
UHFRQKHFLPHQWR GH DFRUGRV H[SLUDQGR GHQWUR GR SHUtRGR GH GR]H PHVHV FRP LQtFLR QD GDWD GH
DGRomRLQLFLDOGDQRUPDH G IRUDPFRQVLGHUDGRVDH[SHULrQFLDDQWHULRUQDDYDOLDomRGHRSo}HVGH
SURUURJDomR RX UHVFLVmR GH SUD]R TXDQGR DSOLFiYHO &RQIRUPH SUHYLVWR QD QRUPD D &RPSDQKLD
WDPEpPQmRDGRWRXR,)56 &3& 5 SDUDFRQWUDWRVSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGR
$WDEHODDVHJXLUUHVXPHRVSULPHLURVLPSDFWRVGDDGRomRGR,)56 &3& 5 

&RQVROLGDGR

$WLYR
&LUFXODQWH
'HPDLVDWLYRV

7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
'LUHLWRGHXVR
'HPDLVDWLYRV

7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH

7RWDOGRDWLYR

3DVVLYR
&LUFXODQWH
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
'HPDLVSDVVLYRV

7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
'HPDLVSDVVLYRV

7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH

3DWULP{QLROtTXLGR

7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR

6DOGRDQWHULRU


$MXVWHDGRomRLQLFLDO
&3&5,)56
3UpGLRV



















































6DOGRDSyV
$GRomR,QLFLDO
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$RPHQVXUDURVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRSDUDDTXHOHVDUUHQGDPHQWRVDQWHULRUPHQWHFODVVLILFDGRV
FRPR DUUHQGDPHQWRV RSHUDFLRQDLV D &RPSDQKLD GHVFRQWRX RV SDJDPHQWRV GR DUUHQGDPHQWR
XWLOL]DQGRDVXDWD[DLQFUHPHQWDOGHHPSUpVWLPRQRPLQDOHPGHMDQHLURGH$WD[DPpGLD
QRPLQDODSOLFDGDIRLGHDRDQRDGHSHQGHUGRVSUD]RVGRVFRQWUDWRV
GHMDQHLUR
GH

Em milhares de Reais
&RQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRRSHUDFLRQDOHPGHGH]HPEURGHGLYXOJDGR
FRQIRUPHR&3& 5 ,$6QDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV
'HVFRQWDGRXVDQGRDWD[DLQFUHPHQWDOVREUHHPSUpVWLPRHPGHMDQHLURGH
3DVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRILQDQFHLURUHFRQKHFLGRVHPGHGH]HPEURGH
í,VHQomRSDUDUHFRQKHFLPHQWRGHDUUHQGDPHQWRVGHDWLYRVGHEDL[RYDORU
í,VHQomRGHUHFRQKHFLPHQWRGHDUUHQGDPHQWRVTXHSRVVXHPRSUD]RGHDUUHQGDPHQWRGHPHVHV
RXPHQRVQDWUDQVLomR
í2So}HVGHSURUURJDomRUD]RDYHOPHQWHFHUWRVGHVHUHPH[HUFLGDV
3DVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRUHFRQKHFLGRVHPGHMDQHLURGH

13.485
(1.512)
11.973
(164)
(2)
11.807

 &3&,)565HFHLWDGHFRQWUDWRFRPFOLHQWH
(P  GH GH]HPEUR GH  RV FXVWRV FRP IUHWHV FODVVLILFDGRV FRPR FXVWR GDV YHQGDV H
DQWHULRUPHQWH FODVVLILFDGR FRPR GHVSHVDV FRP YHQGDV UHSUHVHQWDP 5 PLO &DVR HVVHV
FXVWRVWLYHVVHPVLGRUHDSUHVHQWDGRVHPGHGH]HPEURGHRLPSDFWRQRFXVWRGDVYHQGDV
VHULDGH5PLO

Em milhares
&XVWRGDVYHQGDV
'HVSHVDVFRPYHQGDV
/XFUROtTXLGR

&RQIRUPH
DSUHVHQWDGR

 


$MXVWHV
 



9DORUHVVHP
DGRomRGR
&3&

 


E  Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKRXYHUHVVDOYDVRXrQIDVHVQRVUHODWyULRVGHDXGLWRULDGRV
DXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVFRPUHODomRjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVUHODWLYDVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
ILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
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3ROtWLFDVFRQWiEHLVFUtWLFDV
$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVIRUDPSUHSDUDGDVFRQIRUPHDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO
LQFOXLQGR RV SURQXQFLDPHQWRV HPLWLGRV SHOR &RPLWr GH 3URQXQFLDPHQWRV &RQWiEHLV &3&  H DV
QRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR International Financial Reporting Standards±,)56 
HPLWLGDV SHOR International Accounting Standards Board ,$6%  1R SURFHVVR GH HODERUDomR GDV
'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVD$GPLQLVWUDomRH[HUFHXMXOJDPHQWRVXWLOL]RXHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDV
SDUD FDOFXODU YDORUHV UHFRQKHFLGRV QRV DWLYRV SDVVLYRV H UHVXOWDGRV UHFHLWDV H GHVSHVDV  2V
MXOJDPHQWRV HVWLPDWLYDV H UHVSHFWLYDV SUHPLVVDV HVWmR EDVHDGRV QD H[SHULrQFLD KLVWyULD H HP
RXWURVIDWRUHVFRQVLGHUDGRVUHOHYDQWHV
$ $GPLQLVWUDomR HQWHQGH TXH DV SROtWLFDV FRQWiEHLV FUtWLFDV TXH SRGHP WHU LPSDFWR VLJQLILFDWLYR
FDXVDQGRDMXVWHVUHOHYDQWHVQRYDORUFRQWiELOGRVDWLYRVSDVVLYRVHUHVXOWDGRV UHFHLWDVHGHVSHVDV 
SDUDRHQFHUUDPHQWRGHIXWXURVH[HUFtFLRVILQDQFHLURVVmRHOHQFDGDVDVHJXLU
D

,PRELOL]DGR

,WHQVGRLPRELOL]DGRVmRPHQVXUDGRVSHORFXVWRKLVWyULFRGHDTXLVLomRRXFRQVWUXomRGHGX]LGRGH
GHSUHFLDomRDFXPXODGDFDOFXODGDFRPEDVHQRPpWRGROLQHDUFRQVLGHUDQGRDYLGD~WLOHVWLPDGDGH
WDLVDWLYRVHTXDLVTXHUSHUGDVDFXPXODGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO impairment 4XDQGR
SDUWHVVLJQLILFDWLYDVGHXPLWHPGRLPRELOL]DGRWrPGLIHUHQWHVYLGDV~WHLVHODVVmRUHJLVWUDGDVFRPR
LWHQVVHSDUDGRV FRPSRQHQWHVSULQFLSDLV GHLPRELOL]DGR
$&RPSDQKLDDGRWDFRPRSURFHGLPHQWRDUHYLVmRSHULyGLFDGRVEHQVGRDWLYRLPRELOL]DGRFRPEDVH
HPODXGRGHDYDOLDomRHPLWLGRSRUHPSUHVDHVSHFLDOL]DGDRXDYDOLDomRLQWHUQDGHHQJHQKHLURVFDVR
QmRVHMDSRVVtYHOLGHQWLILFDURVDWLYRVDGTXLULGRVQDOLVWDJHPGRODXGR(VVHSURFHGLPHQWRYLVDD
LGHQWLILFDUDVSRVVtYHLVSHUGDVHHIHWXDDQXDOPHQWHUHYLV}HVGDYLGD~WLOGRVEHQVUHJLVWUDGRVQR
DWLYR LPRELOL]DGR &DVR VHMDP LGHQWLILFDGDV WDLV UHYLV}HV VHUmR UHDOL]DGDV GH IRUPD SURVSHFWLYD
4XDLVTXHUJDQKRVHSHUGDVQDDOLHQDomRGHXPLWHPGRLPRELOL]DGRVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGR
E

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

$VFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVVmRVXEVWDQFLDOPHQWHGHFRUUHQWHVGDYHQGDGHSURGXWRVTXtPLFRV
IHUWLOL]DQWHV H GHIHQVLYRV ELROyJLFRV H VmR UHFRQKHFLGDV LQLFLDOPHQWH QD GDWD HP TXH IRUDP
RULJLQDGRV7RGRVRVRXWURVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRVLQLFLDOPHQWHTXDQGRD
&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVVHWRUQDPSDUWHGDVGLVSRVLo}HVFRQWUDWXDLVGRLQVWUXPHQWR
8PFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVVHPXPFRPSRQHQWHVLJQLILFDWLYRGHILQDQFLDPHQWRpPHQVXUDGR
LQLFLDOPHQWHDRSUHoRGDRSHUDomR3RUpPXPFRQWDVDUHFHEHUGHULYDGRGHXPDYHQGDFRPXP
SUD]R ORQJR H SRUWDQWR FRP XP FRPSRQHQWH ILQDQFHLUR UHOHYDQWH p PHQVXUDGR FRPR XP DWLYR
ILQDQFHLURDYDORUMXVWRDFUHVFLGRSDUDXPLWHPQmRPHQVXUDGRDR9-5GRVFXVWRVGHWUDQVDomR
TXHVmRGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVjVXDDTXLVLomRRXHPLVVmR
Ativos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de
principal e de juros.
3DUD ILQV GHVVD DYDOLDomR R µSULQFLSDO¶ p GHILQLGR FRPR R YDORU MXVWR GR DWLYR ILQDQFHLUR QR
UHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO2VµMXURV¶VmRGHILQLGRVFRPRXPDFRQWUDSUHVWDomRSHORYDORUGRGLQKHLURQR
WHPSRHSHORULVFRGHFUpGLWRDVVRFLDGRDRYDORUSULQFLSDOHPDEHUWRGXUDQWHXPGHWHUPLQDGRSHUtRGR
GHWHPSRHSHORVRXWURVULVFRVHFXVWRVEiVLFRVGHHPSUpVWLPRV SRUH[HPSORULVFRGHOLTXLGH]H
FXVWRVDGPLQLVWUDWLYRV DVVLPFRPRXPDPDUJHPGHOXFUR
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$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVFRQVLGHUDPRVWHUPRVFRQWUDWXDLVGRLQVWUXPHQWRSDUDDYDOLDUVH
RVIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVVmRVRPHQWHSDJDPHQWRVGRSULQFLSDOHGHMXURV,VVRLQFOXLDDYDOLDomR
VREUHVHRDWLYRILQDQFHLURFRQWpPXPWHUPRFRQWUDWXDOTXHSRGHULDPXGDURPRPHQWRRXRYDORUGRV
IOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVGHIRUPDTXHHOHQmRDWHQGHULDHVVDFRQGLomR$RID]HUHVVDDYDOLDomR
D&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVFRQVLGHUDP

•

(YHQWRVFRQWLQJHQWHVTXHPRGLILTXHPRYDORURXDpSRFDGRVIOX[RVGHFDL[D

•

7HUPRVTXHSRVVDPDMXVWDUDWD[DFRQWUDWXDOLQFOXLQGRWD[DVYDULiYHLV

•

2SUpSDJDPHQWRHDSURUURJDomRGRSUD]RH

•

2V WHUPRV TXH OLPLWDP R DFHVVR GD &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV D IOX[RV GH FDL[D GH
DWLYRVHVSHFtILFRV SRUH[HPSOREDVHDGRVQDSHUIRUPDQFHGHXPDWLYR 

2SDJDPHQWRDQWHFLSDGRpFRQVLVWHQWHFRPRFULWpULRGHSDJDPHQWRVGRSULQFLSDOHMXURVFDVRR
YDORUGRSUpSDJDPHQWRUHSUHVHQWHHPVXDPDLRUSDUWHYDORUHVQmRSDJRVGRSULQFLSDOHGHMXURV
VREUHRYDORUGRSULQFLSDOSHQGHQWHRTXHSRGHLQFOXLUXPDFRPSHQVDomRDGLFLRQDOUD]RiYHOSHOD
UHVFLVmRDQWHFLSDGDGRFRQWUDWR$OpPGLVVRFRPUHODomRDXPDWLYRILQDQFHLURDGTXLULGRSRUXP
YDORU PHQRU RX PDLRU GR TXH R YDORU QRPLQDO GR FRQWUDWR D SHUPLVVmR RX D H[LJrQFLD GH SUp
SDJDPHQWRSRUXPYDORUTXHUHSUHVHQWHRYDORUQRPLQDOGRFRQWUDWRPDLVRVMXURVFRQWUDWXDLV TXH
WDPEpP SRGH LQFOXLU FRPSHQVDomR DGLFLRQDO UD]RiYHO SHOD UHVFLVmR DQWHFLSDGD GR FRQWUDWR 
DFXPXODGRV PDVQmRSDJRV VmRWUDWDGDVFRPRFRQVLVWHQWHVFRPHVVHFULWpULRVHRYDORUMXVWRGR
SUpSDJDPHQWRIRULQVLJQLILFDQWHQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO
Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas
$WLYRVILQDQFHLURVDYDORUMXVWR (VVHV DWLYRV VmR PHQVXUDGRV VXEVHTXHQWHPHQWH DR YDORU MXVWR 2 UHVXOWDGR OtTXLGR
SRUPHLRGRUHVXOWDGR 9-5 
LQFOXLQGRMXURVRXUHFHLWDGHGLYLGHQGRVpUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR
(VVHV DWLYRV VmR VXEVHTXHQWHPHQWH PHQVXUDGRV DR FXVWR DPRUWL]DGR XWLOL]DQGR R
$WLYRVILQDQFHLURVDFXVWR
PpWRGRGHMXURVHIHWLYRV2FXVWRDPRUWL]DGRpUHGX]LGRSRUSHUGDVSRUimpairment$
DPRUWL]DGR
UHFHLWD GH MXURV JDQKRV H SHUGDV FDPELDLV H R impairment VmR UHFRQKHFLGRV QR
UHVXOWDGR4XDOTXHUJDQKRRXSHUGDQRGHVUHFRQKHFLPHQWRpUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR

Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas
2VSDVVLYRVILQDQFHLURVIRUDPFODVVLILFDGRVFRPRPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRRXDR9-58P
SDVVLYR ILQDQFHLUR p FODVVLILFDGR FRPR PHQVXUDGR DR YDORU MXVWR SRU PHLR GR UHVXOWDGR FDVR IRU
FODVVLILFDGR FRPR PDQWLGR SDUD QHJRFLDomR IRU XP GHULYDWLYR RX IRU GHVLJQDGR FRPR WDO QR
UHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO3DVVLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDR9-5VmRPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRHR
UHVXOWDGR OtTXLGR LQFOXLQGR MXURV p UHFRQKHFLGR QR UHVXOWDGR 2XWURV SDVVLYRV ILQDQFHLURV VmR
VXEVHTXHQWHPHQWH PHQVXUDGRV SHOR FXVWR DPRUWL]DGR XWLOL]DQGR R PpWRGR GH MXURV HIHWLYRV $
GHVSHVD GH MXURV JDQKRV H SHUGDV FDPELDLVVmR UHFRQKHFLGRVQR UHVXOWDGR 4XDOTXHU JDQKR RX
SHUGDQRGHVUHFRQKHFLPHQWRWDPEpPpUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR
F

5HGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO Impairment 

Ativos financeiros não-derivativos
Instrumentos financeiros e ativos contratuais
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVUHFRQKHFHPSURYLV}HVSDUDSHUGDVHVSHUDGDVGHFUpGLWRVREUH
DWLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGR$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVPHQVXUDPD
SURYLVmRSDUDSHUGDHPXPPRQWDQWHLJXDOjSHUGDGHFUpGLWRHVSHUDGDSDUDDYLGDLQWHLUDH[FHWR
SDUDRVLWHQVGHVFULWRVDEDL[RTXHVmRPHQVXUDGRVFRPRSHUGDGHFUpGLWRHVSHUDGDSDUDPHVHV
(i) títulos de dívida com baixo risco de crédito na data do balanço; e LL RXWURVWtWXORVGHGtYLGD
HVDOGRVEDQFiULRVSDUDRVTXDLVRULVFRGHFUpGLWR RXVHMDRULVFRGHLQDGLPSOrQFLDDRORQJRGD
YLGD HVSHUDGD GR LQVWUXPHQWR ILQDQFHLUR  QmR WHQKD DXPHQWDGR VLJQLILFDWLYDPHQWH GHVGH R
UHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO
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$VSURYLV}HVSDUDSHUGDVFRPFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVHDWLYRVGHFRQWUDWRVmRPHQVXUDGDVD
XPYDORULJXDOjSHUGDGHFUpGLWRHVSHUDGDSDUDDYLGDLQWHLUDGRLQVWUXPHQWR
$R GHWHUPLQDU VH R ULVFR GH FUpGLWR GH XP DWLYR ILQDQFHLUR DXPHQWRX VLJQLILFDWLYDPHQWH GHVGH R
UHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHDRHVWLPDUDVSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDVD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
FRQVLGHUDP LQIRUPDo}HV UD]RiYHLV H SDVVtYHLV GH VXSRUWH TXH VmR UHOHYDQWHV H GLVSRQtYHLV VHP
FXVWRRXHVIRUoRH[FHVVLYR,VVRLQFOXLLQIRUPDo}HVHDQiOLVHVTXDQWLWDWLYDVHTXDOLWDWLYDVFRPEDVH
QDH[SHULrQFLDKLVWyULFDGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVQDDYDOLDomRGHFUpGLWRHFRQVLGHUDQGR
LQIRUPDo}HVSURVSHFWLYDV forward-looking 
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVSUHVXPHPTXHRULVFRGHFUpGLWRGHXPDWLYRILQDQFHLURDXPHQWRX
VLJQLILFDWLYDPHQWHVHHVWHHVWLYHUFRPPDLVGHGLDVGHDWUDVR
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVFRQVLGHUDPXPDWLYRILQDQFHLURFRPRLQDGLPSOHQWHTXDQGRpSRXFR
SURYiYHO TXH R GHYHGRU SDJXH LQWHJUDOPHQWH VXDV REULJDo}HV GH FUpGLWR j &RPSDQKLD H VXDV
FRQWURODGDVVHPUHFRUUHUDDo}HVFRPRDUHDOL]DomRGDJDUDQWLD VHKRXYHUDOJXPD 
$JHVWmRGRULVFRGHFUpGLWRGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVHPUHODomRDFOLHQWHVpFHQWUDGDQD
DQiOLVH GD VLWXDomR ILQDQFHLUD H SDWULPRQLDO DVVLP FRPR D GHILQLomR GH OLPLWHV GH FUpGLWR H
DFRPSDQKDPHQWR SHUPDQHQWH GD FDUWHLUD HP DEHUWR 2V OLPLWHV GH FUpGLWR VmR UHQRYDGRV
DQXDOPHQWHSRUPHLRGHXPDDQiOLVHFRPSOHWDGDVLWXDomRILQDQFHLUDHSDWULPRQLDOTXHUHVXOWDHP
XP UHODWyULR FRPSOHWR TXH HVWDEHOHFH XP YDORU Pi[LPR SDUD RSHUDomR RV WLSRV GH JDUDQWLDV H
WDPEpPXPUDWLQJ FODVVLILFDomRGHULVFR SDUDFDGDFOLHQWH2VQRYRVFOLHQWHVTXHVmRFDGDVWUDGRV
SDUDYHQGDVDSUD]RWDPEpPSDVVDPSHORPHVPRSURFHVVRGHDQiOLVHGHFUpGLWRDQWHVGDSULPHLUD
FRPSUD2DFRPSDQKDPHQWRGRFHQiULRGHH[SRVLomRGHFUpGLWRpFRQVWDQWHHFDVRWHQKDDOJXP
HYHQWR LPSRUWDQWH RFRUUH XPD UHDYDOLDomR GR OLPLWH Mi HVWDEHOHFLGR SDUD R DQR GH XP FOLHQWH
HVSHFtILFR RX GH XP FRQMXQWR GHFOLHQWHV TXHSRVVDP VRIUHU R LPSDFWR GHVVH HYHQWRRFRUULGR 2
GLUHFLRQDPHQWR GRV QHJyFLRV p WUDWDGRHP UHXQL}HVSDUD WRPDGDV GH GHFLVmR DFRPSDQKDPHQWR
GRV UHVXOWDGRV H DGHTXDo}HV GDV HVWUDWpJLDV HVWDEHOHFLGDV YLVDQGR PDQWHU RV UHVXOWDGRV
HVSHUDGRV
Mensuração das perdas de crédito esperada
$VSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDVVmRHVWLPDWLYDVSRQGHUDGDVSHODSUREDELOLGDGHGHSHUGDVGHFUpGLWR
$VSHUGDVGHFUpGLWRVmRPHQVXUDGDVDYDORUSUHVHQWHFRPEDVHHPWRGDVDVLQVXILFLrQFLDVGHFDL[D
RXVHMDDGLIHUHQoDHQWUHRVIOX[RVGHFDL[DGHYLGRVD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVGHDFRUGR
FRPRFRQWUDWRHRVIOX[RVGHFDL[DTXHD&RPSDQKLDHVXDVHFRQWURODGDVHVSHUDPUHFHEHU $V
SHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDVVmRGHVFRQWDGDVSHODWD[DGHMXURVHIHWLYDGRDWLYRILQDQFHLUR
Ativos financeiros com problemas de recuperação
(P FDGD GDWD GH EDODQoR D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV DYDOLDP VH RV DWLYRV ILQDQFHLURV
FRQWDELOL]DGRV SHOR FXVWR DPRUWL]DGR H RV WtWXORV GH GtYLGD PHQVXUDGRV DR 9-25$ HVWmR FRP
SUREOHPDV GH UHFXSHUDomR R TXH p FRQVWDWDGR SHOD $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD TXDQGR GD
RFRUUrQFLDGHXPRXPDLVHYHQWRVFRPLPSDFWRSUHMXGLFLDOQRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURVHVWLPDGRVGR
DWLYRILQDQFHLUR
Baixa
2YDORUFRQWiELOEUXWRGHXPDWLYRILQDQFHLURpEDL[DGRTXDQGRD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVQmR
WHPH[SHFWDWLYDUD]RiYHOGHUHFXSHUDURDWLYRILQDQFHLURHPVXDWRWDOLGDGHRXHPSDUWH&RPUHODomR
DFOLHQWHVLQGLYLGXDLVD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVID]HPXPDDYDOLDomRLQGLYLGXDOVREUHDpSRFD
HRYDORUGDEDL[DFRPEDVHQDH[LVWrQFLDRXQmRGHH[SHFWDWLYDUD]RiYHOGHUHFXSHUDomR
$SyVDUHDOL]DomRGDEDL[DGHXPDWLYRILQDQFHLURD$GPLQLVWUDomRQmRHVSHUDTXDOTXHUUHFXSHUDomR
VLJQLILFDWLYDGRYDORUFRUUHVSRQGHQWHDWDODWLYR1RHQWDQWRRVDWLYRVILQDQFHLURVEDL[DGRVSRGHP
DLQGD HVWDU VXMHLWRV j H[HFXomR GH FUpGLWR SDUD R FXPSULPHQWR GRV SURFHGLPHQWRV SDUD D
UHFXSHUDomRGRVYDORUHVGHYLGRV
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2V YDORUHV FRQWiEHLV GRV DWLYRV QmR ILQDQFHLURV GD &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV TXH QmR RV
HVWRTXHVHDWLYRVILVFDLVGLIHULGRVVmRUHYLVWRVDFDGDGDWDGHEDODQoRSDUDDSXUDUVHKiLQGLFDomR
GH SHUGD QR YDORU UHFXSHUiYHO &DVR RFRUUD WDO LQGLFDomR HQWmR R YDORU UHFXSHUiYHO GR DWLYR p
HVWLPDGR$$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQmRUHDOL]DSURYLVmRSDUDDWLYRVQmRILQDQFHLURV
G

3URYLV}HV

$ &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV VmR SDUWH HP SURFHVVRV MXGLFLDLV H DGPLQLVWUDWLYRV WULEXWiULRV
WUDEDOKLVWDV H FtYHLV TXH VmR FODVVLILFDGRV GH DFRUGR FRP R ULVFR GH SHUGD SURYiYHO SRVVtYHO H
UHPRWR $ FODVVLILFDomR GD SUREDELOLGDGH GH SHUGD p UHDOL]DGD SHOD $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD
FRPDX[tOLRGRVDVVHVVRUHVOHJDLVH[WHUQRVHFRUURERUDGDSHORGHSDUWDPHQWRMXUtGLFR$DYDOLDomR
GD SUREDELOLGDGH GH SHUGD LQFOXL D DQiOLVH GDV HYLGrQFLDV GLVSRQtYHLV D OHJLVODomR DSOLFiYHO H D
MXULVSUXGrQFLDPDLVUHFHQWH
8PD SURYLVmR p UHFRQKHFLGD HP IXQomR GH XP HYHQWR SDVVDGR VH D &RPSDQKLD H DV VXDV
FRQWURODGDVSRVVXHPXPDREULJDomRTXHSRVVDVHUHVWLPDGDGHPDQHLUDFRQILiYHOHpSURYiYHOTXH
XPUHFXUVRHFRQ{PLFRVHMDH[LJLGRSDUDOLTXLGDUDREULJDomR$VSURYLV}HVVmRUHJLVWUDGDVWHQGR
FRPR EDVH DV PHOKRUHV HVWLPDWLYDV GR ULVFR HQYROYLGR $V SURYLV}HV SDUD GHPDQGDV MXGLFLDLV H
DGPLQLVWUDWLYRV VmR FRQVWLWXtGDV SDUD RV SURFHVVRV FXMD SUREDELOLGDGH GH SHUGD VHMD SURYiYHO $
SURYLVmR SDUD FRQWLQJrQFLDV p UHYLVWD H DWXDOL]DGD FRQVLGHUDQGR DOWHUDo}HV GH FHQiULR HRX GH
FLUFXQVWkQFLDV DQWHULRUPHQWH DQDOLVDGDV SHOD $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD WHQGR FRPR EDVH
SULQFLSDOPHQWHRVIDWRUHVHOHQFDGRVDFLPD
H

0HQVXUDomRGRYDORUMXVWR

9DORUMXVWRpRSUHoRTXHVHULDUHFHELGRQDYHQGDGHXPDWLYRRXSDJRSHODWUDQVIHUrQFLDGHXP
SDVVLYRHPXPDWUDQVDomRQmRIRUoDGDHQWUHSDUWLFLSDQWHVGRPHUFDGRQDGDWDGHPHQVXUDomRQR
PHUFDGRSULQFLSDORXQDVXDDXVrQFLDQRPHUFDGRPDLVYDQWDMRVRDRTXDOD&RPSDQKLDHVXDV
FRQWURODGDV WHP DFHVVR QHVVD GDWD 2 YDORU MXVWR GH XP SDVVLYR UHIOHWH R VHX ULVFR GH
GHVFXPSULPHQWR QRQSHUIRUPDQFH 8PDVpULHGHSROtWLFDVFRQWiEHLVHGLYXOJDo}HVGD&RPSDQKLD
HVXDVFRQWURODGDVUHTXHUDPHQVXUDomRGHYDORUHVMXVWRVWDQWRSDUDDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURV
FRPRQmRILQDQFHLURV
4XDQGR GLVSRQtYHO D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV PHQVXUDP R YDORU MXVWR GH XP LQVWUXPHQWR
XWLOL]DQGRRSUHoRFRWDGRQXPPHUFDGRDWLYRSDUDHVVHLQVWUXPHQWR8PPHUFDGRpFRQVLGHUDGR
FRPR³DWLYR´VHDVWUDQVDo}HVSDUDRDWLYRRXSDVVLYRRFRUUHPFRPIUHTXrQFLDHYROXPHVXILFLHQWHV
SDUDIRUQHFHULQIRUPDo}HVGHSUHFLILFDomRGHIRUPDFRQWtQXD
6HQmRKRXYHUXPSUHoRFRWDGRHPXPPHUFDGRDWLYRD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVXWLOL]DP
WpFQLFDVGHDYDOLDomRTXHPD[LPL]DPRXVRGHGDGRVREVHUYiYHLVUHOHYDQWHVHPLQLPL]DPRXVRGH
GDGRVQmRREVHUYiYHLV
$WpFQLFDGHDYDOLDomRHVFROKLGDLQFRUSRUDWRGRVRVIDWRUHVTXHRVSDUWLFLSDQWHVGRPHUFDGROHYDULDP
HPFRQWDQDSUHFLILFDomRGHXPDWUDQVDomR6HXPDWLYRRXXPSDVVLYRPHQVXUDGRDRYDORUMXVWR
WLYHUXPSUHoRGHFRPSUDHXPSUHoRGHYHQGDD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVPHQVXUDPDWLYRV
FRPEDVHHPSUHoRVGHFRPSUDHSDVVLYRVFRPEDVHHPSUHoRVGHYHQGD
$ PHOKRU HYLGrQFLD GR YDORU MXVWR GH XP LQVWUXPHQWR ILQDQFHLUR QR UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO p
QRUPDOPHQWHRSUHoRGDWUDQVDomRRXVHMDRYDORUMXVWRGDFRQWUDSDUWLGDGDGDRXUHFHELGD6HD
&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVGHWHUPLQDUHPTXHRYDORUMXVWRQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGLIHUHGR
SUHoRGDWUDQVDomRHRYDORUMXVWRQmRpHYLGHQFLDGRQHPSRUXPSUHoRFRWDGRQXPPHUFDGRDWLYR
SDUDXPDWLYRRXSDVVLYRLGrQWLFRQHPEDVHDGRQXPDWpFQLFDGHDYDOLDomRSDUDDTXDOTXDLVTXHU
GDGRV QmR REVHUYiYHLV VmR MXOJDGRV FRPR LQVLJQLILFDQWHV HP UHODomR j PHQVXUDomR HQWmR R
LQVWUXPHQWR ILQDQFHLUR p PHQVXUDGR LQLFLDOPHQWH SHOR YDORU MXVWR DMXVWDGR SDUD GLIHULU D GLIHUHQoD
HQWUHRYDORUMXVWRQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHRSUHoRGDWUDQVDomR3RVWHULRUPHQWHHVVDGLIHUHQoD
pUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRQXPDEDVHDGHTXDGDDRORQJRGDYLGDGRLQVWUXPHQWRRXDWpRPRPHQWR
HPTXHDDYDOLDomRpWRWDOPHQWHVXSRUWDGDSRUGDGRVGHPHUFDGR REVHUYiYHLVRXDWUDQVDomRp
HQFHUUDGDRTXHRFRUUHUSULPHLUR



PÁGINA: 229 de 357

Formulário de Referência - 2021 - VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.

Versão : 1

10.6 - Itens Relevantes Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras

,WHQVUHOHYDQWHVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
a) 2VDWLYRVHSDVVLYRVGHWLGRVSHORHPLVVRUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHTXHQmRDSDUHFHPQR
VHXEDODQoRSDWULPRQLDO RIIEDODQFHVKHHWLWHPV WDLVFRPR L DUUHQGDPHQWRVPHUFDQWLV
RSHUDFLRQDLV DWLYRV H SDVVLYRV LL  &DUWHLUDV GH UHFHEtYHLV EDL[DGDV VREUH DV TXDLV D
HQWLGDGH PDQWHQKD ULVFRV H UHVSRQVDELOLGDGHV LQGLFDQGR RV UHVSHFWLYRV SDVVLYRV LLL 
FRQWUDWRVGHIXWXUDFRPSUDHYHQGDGHSURGXWRVHVHUYLoRV LY FRQWUDWRVGHFRQVWUXomR
QmRWHUPLQDGDH Y FRQWUDWRVGHUHFHELPHQWRIXWXURVGHILQDQFLDPHQWRV
7RGRVRVDWLYRVHSDVVLYRVDVVXPLGRVSHOD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVHVWmRUHJLVWUDGRVHPVHX
EDODQoRSDWULPRQLDO3RUWDQWRQmRKiDWLYRVRXSDVVLYRVGHWLGRVSHOD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
TXHQmRHVWHMDPHYLGHQFLDGRVHPVHXEDODQoRSDWULPRQLDO
b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
1mR H[LVWHP RXWURV LWHQV UHOHYDQWHV QmR HYLGHQFLDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD
&RPSDQKLD
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&RPHQWiULRVVREUHLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
a) como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do
emissor
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QmR H[LVWHP RXWURV LWHQV UHOHYDQWHV QmR HYLGHQFLDGRV QDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
b) natureza e o propósito da operação
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QmR H[LVWHP RXWURV LWHQV UHOHYDQWHV QmR HYLGHQFLDGRV QDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
c) natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do
emissor em decorrência da operação
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QmR H[LVWHP RXWURV LWHQV UHOHYDQWHV QmR HYLGHQFLDGRV QDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
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3ODQRGH1HJyFLRV
a) Investimentos
L 'HVFULomRGRVLQYHVWLPHQWRVHPDQGDPHQWRHGRVLQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV
2V LQYHVWLPHQWRV GD &RPSDQKLD VmR GLUHFLRQDGRV SDUD DXPHQWDU VXD FDSDFLGDGH SURGXWLYD
LQJUHVVDUHPQRYRVPHUFDGRVHH[SDQGLUVHXVQHJyFLRV1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEUR GH  R FDL[D XWLOL]DGR QDV DWLYLGDGHV GH LQYHVWLPHQWRV IRL GH 5 PLOK}HV 1R
H[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHRFDL[DXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
IRLGH5PLOK}HV
$SyV D FRQFOXVmR GD QRYD SODQWD GH SURGXWRV ELROyJLFRV ILQDOL]DGD HP VHWHPEUR GH  R TXH
UHSUHVHQWRX R PDLRU LQYHVWLPHQWR LQGLYLGXDO GD &RPSDQKLD QRV ~OWLPRV DQRV D &RPSDQKLD
FRQWLQXDUiDLQYHVWLUQRDXPHQWRGHVXDFDSDFLGDGHLQVWDODGDQRLQJUHVVRHPQRYRVPHUFDGRVH
H[SDQVmRGHVHXVQHJyFLRVSDUWLFXODUPHQWHQDFRQVWUXomRDTXDOMiHVWiHPDQGDPHQWRGHXP
FHQWURGHGLVWULEXLomRTXHVHUYLUiSDUDDSURGXomRRULXQGDGDQRYDSODQWDLQGXVWULDOHWDPEpPGDV
RXWUDVXQLGDGHVGH6mR-RDTXLPGD%DUUD63
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSUHWHQGHXWLOL]DURVUHFXUVRVOtTXLGRVSURYHQLHQWHVGD2IHUWD3ULPiULDGD
VHJXLQWHIRUPD
 0RGHUQL]DomRGHXQLGDGHVSURGXWLYDVHDXWRPDomRLQGXVWULDOH[LVWHQWH GRVUHFXUVRVGD
2IHUWDSULPiULD 
(VFDODUPRGHUQL]DUHLQRYDUDSURGXomRGHIHUWLOL]DQWHVHVSHFLDLVHPLFURGHVRORQDVXQLGDGHV
LQGXVWULDLVGH6mR-RDTXLPGD%DUUDH,WXYHUDYDEXVFDQGRLPSOHPHQWDUXPFRQFHLWRGHLQG~VWULD
 QD SURGXomR GRV SURGXWRV GDV UHVSHFWLYDV FDWHJRULDV 3DUD WDQWR VHUmR UHDOL]DGRV
LQYHVWLPHQWRVQDDTXLVLomRGHHTXLSDPHQWRVPRGHUQRVLPSOHPHQWDomRGHXPlayoutSURGXWLYR
PDLV HILFLHQWH DXWRPDomR GH SURFHVVRV GH SURGXomR H UHGHVHQKR GH IOX[RV H SURFHVVRV
SURGXWLYRVMiH[LVWHQWHV&RPLVWREXVFDVHDXPHQWDUDFDSDFLGDGHGHSURGXomREHPFRPR
DOFDQoDUXPSURFHVVRSURGXWLYRPDLVHILFLHQWHHHFRQ{PLFR
 ([SDQVmR GH SODQWDV LQGXVWULDLV GH FRQGLFLRQDGRUHV GH VROR H RUJDQRPLQHUDLV H GHIHQVLYRV
ELROyJLFRV  GRV UHFXUVRV GD 2IHUWD SULPiULD  $SyV D DTXLVLomR GD 9LWyULD H GD -%
%LRWHFQRORJLDDFRPSDQKLDSUHFLVDUiLQYHVWLUQRDXPHQWRGDFDSDFLGDGHLQGXVWULDOSDUDVXSRUWDU
RFUHVFLPHQWRGHGHPDQGDHVSHUDGRSDUDDVOLQKDVGHIHUWLOL]DQWHVRUJDQRPLQHUDLVHWDPEpP
GRGHIHQVLYRVELROyJLFRVDEDVHGHPDFURELROyJLFRVGHVVDIRUPDHVWmRSODQHMDGDVDFRQVWUXomR
GHQRYDVSODQWDVGHRUJDQRPLQHUDOXWLOL]DQGRDPHVPDWHFQRORJLDHPRGHORGHQHJyFLRVGD
9LWyULDHWDPEpPXPDQRYDSODQWDSDUDSURGX]LURVGHIHQVLYRVELROyJLFRVGD-%%LRWHFQRORJLD
 $TXLVLo}HVHVWUDWpJLFDV GRVUHFXUVRVGD2IHUWDSULPiULD 
5HDOL]DomRGHDTXLVLo}HVQRFXUVRUHJXODUGHVHXVQHJyFLRVGHQRYRVDWLYRVHSDUWLFLSDo}HV
VRFLHWiULDVTXHSHUPLWDPDJUHJDU D QRYDVFRPSHWrQFLDVGH3 'RXVHMDDFUHVFHQWDUknowhowHRXWHFQRORJLDVSDUDDPSOLDUHGHVHQYROYHURSRUWIyOLRGD&RPSDQKLD E QRYRVPHUFDGRV
DGLFLRQDQGRQRYRVFOLHQWHVRXWHFQRORJLDVDVXDEDVH F SRUWIyOLRFRPSOHPHQWDUTXHSRVVLELOLWH
VLQHUJLDVGHUHFHLWDFRPDEDVHGHFOLHQWHVDWXDOH G VLQHUJLDVRSHUDFLRQDLVFRPSRWHQFLDO
RWLPL]DomRGHFXVWRVHGHVSHVDV
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$HIHWLYDDSOLFDomRGRVUHFXUVRVFDSWDGRVSRUPHLRGD2IHUWD3ULPiULDGHSHQGHGHGLYHUVRVIDWRUHV
TXHD&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHYLUmRDVHFRQFUHWL]DUGHQWUHRVTXDLVDVFRQGLo}HVGH
PHUFDGR HQWmR YLJHQWHV H VH EDVHLD HP VXDV DQiOLVHV HVWLPDWLYDV H SHUVSHFWLYDV DWXDLV VREUH
HYHQWRVIXWXURVHWHQGrQFLDV$OWHUDo}HVQHVVHVHHPRXWURVIDWRUHVSRGHPREULJDUD&RPSDQKLDD
UHYHU D GHVWLQDomR GRV UHFXUVRV OtTXLGRV GD 2IHUWD 3ULPiULD TXDQGR GH VXD HIHWLYD XWLOL]DomR
(QTXDQWRRVUHFXUVRVOtTXLGRVGHFRUUHQWHVGD2IHUWD3ULPiULDQmRIRUHPHIHWLYDPHQWHXWLOL]DGRVQR
FXUVR UHJXODU GRV QRVVRV QHJyFLRV HOHV SRGHUmR VHU LQYHVWLGRV HP DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV TXH
DFUHGLWDPRVHVWDUGHQWURGHQRVVDSROtWLFDGHLQYHVWLPHQWRYLVDQGRjSUHVHUYDomRGRQRVVRFDSLWDO
HLQYHVWLPHQWRVFRPSHUILOGHDOWDOLTXLGH]WDLVFRPRWtWXORVGHGtYLGDS~EOLFDHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
GHUHQGDIL[DFRQWUDWDGRVRXHPLWLGRVSRULQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVGHSULPHLUDOLQKD
&DVRRVUHFXUVRVOtTXLGRVFDSWDGRVSHOD&RPSDQKLDSRUPHLRGD2IHUWD3ULPiULDVHMDPLQIHULRUHVjV
VXDV HVWLPDWLYDV VXD DSOLFDomR VHUi UHGX]LGD WHQGR FRPR SULRULGDGH R FUHVFLPHQWR RUJkQLFR GD
&RPSDQKLD
LL )RQWHVGHILQDQFLDPHQWRGRVLQYHVWLPHQWRV
+LVWRULFDPHQWH RV LQYHVWLPHQWRV UHDOL]DGRV SHOD &RPSDQKLD VmR ILQDQFLDGRV SRU L  JHUDomR GR
SUySULRFDL[DRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDH LL FDSLWDOGHWHUFHLURVREWLGRVSRUPHLRGHILQDQFLDPHQWRV
QRPHUFDGRILQDQFHLURHGHFDSLWDLVGHDFRUGRFRPRFHQiULRGHPHUFDGRHFRQYHQLrQFLDSDUDD
&RPSDQKLD$OpPGLVVRD&RPSDQKLDXWLOL]DUiSDUWHGRVUHFXUVRVGHFRUUHQWHVGDRIHUWDS~EOLFDGH
Do}HVGD&RPSDQKLDSDUDILQDQFLDURVLQYHVWLPHQWRVGHVFULWRVQHVWHLWHP
LLL 'HVLQYHVWLPHQWRVUHOHYDQWHVHPDQGDPHQWRHGHVLQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQDGDWDGHDSUHVHQWDomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKi
GHVLQYHVWLPHQWRVUHOHYDQWHVHPDQGDPHQWRHGHVLQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV
b) Aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar
materialmente a capacidade produtiva da Companhia
$OpPGRVLWHQVFLWDGRVDFLPDQmRKiRXWURVLWHQVTXHGHYHPLQIOXHQFLDUPDWHULDOPHQWHDFDSDFLGDGH
SURGXWLYDGD&RPSDQKLD
c) Novos produtos e serviços, indicando:
2 'HSDUWDPHQWR GH 3HVTXLVD 'HVHQYROYLPHQWR H ,QRYDomR GD &RPSDQKLD SRVVXL XP LQWHQVR
SLSHOLQHGHGHVHQYROYLPHQWRGHLQVXPRVELRWHFQROyJLFRVSDUDDDJULFXOWXUD$WpHVWiSUHYLVWD
DUHJXODPHQWDomRGHDSUR[LPDGDPHQWHQRYDVWHFQRORJLDVUHODFLRQDGDVjSURWHomRELROyJLFDGH
SODQWDVFRQWUDSUDJDVHGRHQoDVHjQXWULomRELROyJLFDGHSODQWDVTXHVHHQFRQWUDPHPIDVHGH
GHVHQYROYLPHQWR9DOHUHVVDOWDUTXHQmRHVWiSUHYLVWRRXVRGRVUHFXUVRVGDRIHUWDQR'HSDUWDPHQWR
GH3HVTXLVD'HVHQYROYLPHQWRH,QRYDomRXPDYH]TXHD&RPSDQKLDXWLOL]DRVSUySULRVUHFXUVRV
JHUDGRVGDRSHUDomRSDUDUHDOL]DUWDLVLQYHVWLPHQWRV2VSURMHWRVGHSHVTXLVDVVmRGLYLGLGRVQRV
VHJXLQWHV JUXSRV H VXDV UHVSHFWLYDV HWDSDV WRWDOL]DQGR  SURMHWRV HP DQGDPHQWR QR H[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
1RYRVGHIHQVLYRV%LROyJLFRVSURMHWRV
•

6HOHomRGHPLFURUJDQLVPR %LRSURVSHFomR 

•

'HVHQYROYLPHQWRGHPpWRGRGHSURGXomR %LRSURFHVVRV 

•

'HVHQYROYLPHQWRGHIRUPXODomR

•

&HUWLILFDGRGH5HJLVWURHVSHFLDOWHPSRUiULR 5(7 

•

(QVDLRVWR[LFROyJLFRV

•

(QVDLRVGHHILFLrQFLDDJURQ{PLFD
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•

$QiOLVH$19,6$

•

$QiOLVH,%$0$

•

$QiOLVH0$3$

•

&HUWLILFDGRGH5HJLVWURSDUDFRPHUFLDOL]DomR

,QFOXVmR GH DOYRV ELROyJLFRV SUDJDV H GRHQoDV  QDV EXODV GRV GHIHQVLYRV   SURMHWRV
GLYLGLGRV HP  QRYRV GHIHQVLYRV ELROyJLFRV H  GHIHQVLYRV ELROyJLFRV Mi UHJLVWUDGRV SDUD
FRPHUFLDOL]DomR
•

(QVDLRVGHHILFLrQFLDDJURQ{PLFD

•

/DXGRILQDOHSDUHFHUWpFQLFR

•

$QiOLVH$19,6$

•

$QiOLVH,%$0$

•

$QiOLVH0$3$

•

$SURYDomRSDUDLQFOXVmRGRDOYRELROyJLFRQDEXOD

1RYRVLQRFXODQWHVSURMHWRV
•

6HOHomRGHPLFURUJDQLVPR %LRSURVSHFomR 

•

'HVHQYROYLPHQWRGHPpWRGRGHSURGXomR %LRSURFHVVRV 

•

'HVHQYROYLPHQWRGHIRUPXODomR

•

(QVDLRVGHHILFLrQFLDDJURQ{PLFD

•

$QiOLVH0$3$

•

&HUWLILFDGRGH5HJLVWUR

,QFOXVmRGHQRYRVPpWRGRVGHDSOLFDomRHFXOWXUDVSDUDLQRFXODQWHVSURMHWRV
•

(QVDLRVGHHILFLrQFLDDJURQ{PLFD

•

/DXGRHSDUHFHUWpFQLFR

•

$QiOLVH0$3$

•

&HUWLILFDGRGH5HJLVWUR

1RYRV%LRIHUWLOL]DQWHVSURMHWRV
•

6HOHomRGHELRFRPSRVWRV

•

'HVHQYROYLPHQWRGHIRUPXODomR

•

(QVDLRVGHHILFiFLDDJURQ{PLFD

•

$QiOLVH0$3$

•

&HUWLILFDGRGH5HJLVWUR
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2UJDQRPLQHUDLVHVSHFLDLVSURMHWRV
•

3URVSHFomRGHPDWpULDVSULPDVHPLFURUJDQLVPRV

•

'HVHQYROYLPHQWRGHIRUPXODomR

•

(QVDLRVGHHILFiFLDDJURQ{PLFD

•

$QiOLVHGR0$3$

•

&HUWLILFDGRGH5HJLVWUR

(PSDUDOHORDRVSURMHWRVGHGHVHQYROYLPHQWRHUHJXODPHQWDomRGHQRYDVWHFQRORJLDVYROWDGDVSDUD
GHIHVD H QXWULomR ELROyJLFD GH SODQWDV R 'HSDUWDPHQWR GH 3 ', GD &RPSDQKLD WDPEpP SRVVXL
YiULRVSURMHWRVIRFDGRVHP
•

0HOKRULDSURFHVVRVGHSURGXomRFRPIRFRQDUHGXomRGHFXVWRV

•

0HOKRULDGHIRUPXODo}HVFRPIRFRQRDXPHQWRGHHVWDELOLGDGHHHILFiFLDDJURQ{PLFD

•

+RPRORJDomRGHPDWpULDVSULPDV

•

(VWXGR GH FRPSDWLELOLGDGH ItVLFRTXtPLFD H ELROyJLFD GR SRUWIyOLR GD &RPSDQKLD FRP RV
GHPDLVLQVXPRVXWLOL]DGRVSHORDJULFXOWRUFRPRRVGHIHQVLYRVTXtPLFRVH

•

(VWXGRV GRV PHFDQLVPRV GH DomR GH WRGRV RV GHIHQVLYRV ELROyJLFRV LQRFXODQWHV
ELRIHUWLOL]DQWHV H RUJDQRPLQHUDLV HVSHFLDLV TXH HVWmR HP IDVH GH SHVTXLVD H
GHVHQYROYLPHQWRHRVTXHMiHVWmRUHJXODPHQWDGRVSDUDFRPHUFLDOL]DomR

1RV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHLQYHVWLPRV
5PLOK}HV5PLOK}HV5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWHHPSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWR
$VDEHUWXUDVGHFDGDXPGHVVHVJDVWRVDQXDLVSRGHPVHUHQFRQWUDGDVQDWDEHODDEDL[R
,QYHVWLPHQWRVHP3HVTXLVDH'HVHQYROYLPHQWR HPPLOKDUHVGH5

'HVSHVDVGLUHWDVGH3 '
,QYHVWLPHQWRHPDWLYRIL[R
&XVWRGRWLPHSDUDGHVHQYROYLPHQWRHWHVWHHPFDPSR
7RWDO3 '







(PGHGH]HPEURGH











1RV~OWLPRVDQRVD&RPSDQKLDODQoRXDVVHJXLQWHVWHFQRORJLDV
)$0Ë/,$&20(5&,$/
&21752/(%,2/Ï*,&2
25*$120,1(5$/
)(57,/,=$17(6(63(&,$,6
,12&8/$17(
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&21752/(%,2/Ï*,&2%,2)81*,&,'$
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10.9 - Outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que
não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção.
IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 PARA AS ATIVIDADES DA COMPANHIA
O ano de 2020 foi marcado pela pandemia de COVID-19 e o impacto operacional inicial em diferentes
setores da economia global. Nossas operações não sofreram um impacto relevante em razão do
momento do mercado agrícola favorável, das medidas de restrição à circulação de pessoas adotadas
rapidamente pela Companhia, bem como de plano de ação bem implementado para garantir o supply
chain e operação das unidades industriais. As atividades da Companhia, ligadas à produção e
comercialização de insumos agrícolas para nutrição e defesa vegetal são consideradas negócios
essenciais nos locais onde operamos e até o momento não estiveram sujeitas a restrições de
operação, contanto que fossem observadas medidas de segurança para os profissionais envolvidos.
A natureza do nosso negócio torna pouco prováveis medidas restritivas à operação, uma vez que
estas teriam potencial de causar disrupções nas cadeias de suprimentos de alimentos e insumos
básicos. Não obstante, acreditamos que a extensão dos impactos da pandemia nos nossos
resultados para os próximos trimestres dependerá de desenvolvimentos futuros, que são altamente
incertos e imprevisíveis.
Do ponto de vista gerencial, adotamos medidas de distanciamento social e prevenção com nossos
colaboradores. As atividades administrativas estão ocorrendo em regime parcial de home-office
desde março de 2020 e adotamos medidas de reforço de equipamentos de proteção individual e
testes para as equipes da operação como medidas para reduzir os riscos de disseminação da
COVID-19 e dos impactos desta em nossos negócios.
Estamos monitorando os desdobramentos da pandemia em razão da disseminação global da
COVID-19, com o objetivo de preservar a nossa segurança, de nossos colaboradores, fornecedores
e clientes, bem como mapeando os reflexos da pandemia em nossos negócios. Não temos como
prever quando as medidas de distanciamento social deixarão de ser necessárias, e, em nosso
entendimento, o retorno às atividades administrativas nos escritórios, deverá acontecer de forma
gradual, uma vez que tais medidas de distanciamento social sejam reduzidas e, gradualmente, se
tornem inexistentes. Acreditamos que as atuais restrições não causam, até o momento, prejuízos à
operação da empresa ou à geração de receitas da Companhia.
Medidas adotadas pela companhia
Comitê de Crise: Criação de um comitê de crise, entre abril a outubro, formado pelos
Diretores e Conselho de Administração da Companhia, com reuniões diárias para monitorar
os riscos e ações de mitigação, bem como reuniões com especialistas e assessores jurídicos
para definir os melhores planos de ação para segurança dos funcionários e da Companhia.
x

Gente e Gestão: Foram estabelecidos diversos protocolos e ações preventivas para reduzir
o risco de contaminação em todas as áreas da Companhia, principalmente na área industrial.
Dentre as ações de prevenção, podemos citar o treinamento e conscientização sobre a
COVID-19 aos colaboradores, bem como melhores práticas adotadas pelas entidades de
saúde como o uso de máscaras e higienização das mãos e locais de trabalho. Para reduzir
os riscos de contaminação na Companhia, foram estabelecidos protocolos de entrada dos
funcionários, como medição de temperatura de todos os funcionários, limitação da
quantidade de funcionários por ambiente, bem como o concedido licença a todos os
funcionários pertencentes aos grupos de riscos. Na área de vendas, inicialmente foram
canceladas todas as viagens e visitas programadas nos clientes, bem como houve o
cancelamento de participação em diversos eventos. Atualmente, a participação em eventos
com aglomeração como feiras ainda estão proibidas e viagens e visitas a clientes são feitas
seletivamente dentro de um novo protocolo de melhores práticas.
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x

Financeiro: A Companhia tinha um cronograma de captação de linhas de dívida para
fomentar o capital de giro devido ao prazo safra (recebimento dos clientes perto de
maio/junho quando os produtores estão capitalizados), além disso, estávamos realizando
investimento para nova fábrica da Companhia. Nesse contexto, a Companhia antecipou a
captação de linhas de crédito para sustentar o capital de giro até o recebimento vinculado
ao prazo safra. Além disso, a Companhia realizou medidas para conter gastos, tais como:
cancelamento da participação de eventos e treinamentos presenciais, postergação do
CAPEX de novos projetos e equipamentos que não iriam prejudicar a segurança dos
funcionários.

x

Investimentos: A Companhia reduziu a intensidade das obras da nova fábrica, uma vez que
envolveriam deslocamento de diversas pessoas de localidades diferentes para a obra e
poderiam impactar diretamente os funcionários do Grupo e dos próprios fornecedores. As
obras ocorreram com número reduzido de funcionários e prestadores de serviço, e a fábrica
entrou em operação em setembro de 2020.

x

Supply Chain/Operação: Parte relevante da matéria prima utilizada nos processos produtivos
da Companhia é importada de países que foram impactados pelo COVID-19, como por
exemplo a China. Além disso, o câmbio também afetou o custo da matéria prima. Nesse
sentido, a Companhia buscou alternativas de fornecimento no Brasil e no exterior, e até o
momento não teve nenhum problema que causasse a interrupção das operações.

x

Ações para Comunidade: A empresa se comprometeu com a causa da prevenção ao
COVID-19, e conseguiu utilizar suas próprias instalações para produção de Álcool em Gel,
que foi distribuído para cidades ao entorno.

PÁGINA: 237 de 357

Formulário de Referência - 2021 - VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.

Versão : 1

11.1 - Projeções Divulgadas E Premissas

11.1 - Projeções divulgadas e premissas
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções e/ou estimativas.
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções e/ou estimativas.
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'HVFULomRGDHVWUXWXUDDGPLQLVWUDWLYD
a)
atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que
se reportam ao conselho de administração:

&216(/+2'($'0,1,675$d2

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDpFRPSRVWRSRUQRPtQLPR FLQFR HQRPi[LPR
VHWH  PHPEURV WRGRV HOHLWRV H GHVWLWXtYHLV SHOD $VVHPEOHLD *HUDO FRP PDQGDWR XQLILFDGR GH 
GRLV DQRVVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomR

'RVPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRQRPtQLPR GRLV RX YLQWHSRUFHQWR RTXHIRU
PDLRU GHYHUmR VHU FRQVHOKHLURV LQGHSHQGHQWHV GHYHQGR D FDUDFWHUL]DomR GRV LQGLFDGRV DR
FRQVHOKR GHDGPLQLVWUDomR FRPR FRQVHOKHLURV LQGHSHQGHQWHV VHU GHOLEHUDGDQD DVVHPEOHLD JHUDO
TXH RV HOHJHU 6HUi FRQVLGHUDGR FRQVHOKHLUR LQGHSHQGHQWH DTXHOH &RQVHOKHLUR TXH DWHQGHU DRV
UHTXLVLWRV SUHYLVWRV QR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR GD % ³5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR´ 
SDUD WDO 7DPEpP VHUi mR  FRQVLGHUDGR V  FRPR LQGHSHQGHQWH V  R V  FRQVHOKHLUR V  HOHLWR V 
PHGLDQWHIDFXOGDGHSUHYLVWDSHORDUWLJRSDUiJUDIRVHGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
VHPSUHMXt]RGDGHILQLomRFRQVWDQWHGR$UWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDQDKLSyWHVH
GHKDYHUDFLRQLVWDFRQWURODGRU

6HPSUHMXt]RGDVGHPDLVFRPSHWrQFLDVSUHYLVWDVHPOHLFRPSHWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

L
GHILQLUDVSROtWLFDVHIL[DUDVHVWUDWpJLDVRUoDPHQWiULDVSDUDDFRQGXomRGRVQHJyFLRV
EHPFRPROLGHUDUDLPSOHPHQWDomRGDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRHRULHQWDomRJHUDOGRV
QHJyFLRVGD&RPSDQKLD
LL 

DSURYDomRDOWHUDomRHRXUHYRJDomRGRSODQRGHQHJyFLRVGRRUoDPHQWRDQXDOEHP
FRPR TXDLVTXHU SODQRV GH HVWUDWpJLD GH LQYHVWLPHQWR DQXDLV HRX SOXULDQXDLV H
SURMHWRVGHH[SDQVmRGD&RPSDQKLD

LLL 

GLVWULEXLUDUHPXQHUDomRJOREDODSURYDGDSHOD$VVHPEOHLD*HUDOHIL[DUDUHPXQHUDomR
LQGLYLGXDO GRV GLUHWRUHV &RQVHOKHLURV H PHPEURVGR &RQVHOKR)LVFDO VH LQVWDODGR H
GRVPHPEURVGHTXDOTXHU&RPLWrGH$VVHVVRUDPHQWRGD&RPSDQKLD

LY 

FRQYRFDU D $VVHPEOHLD *HUDO TXDQGR MXOJDU FRQYHQLHQWH RX QRV FDVRV SUHYLVWRV QR
(VWDWXWR6RFLDOHQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV

Y

GHILQLURQ~PHURGHFDUJRVDVHUHPSUHHQFKLGRVQD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDHOHJHUVHXV
GLUHWRUHVEHPFRPRDWULEXLUDRVGLUHWRUHVVXDVUHVSHFWLYDVIXQo}HVDWULEXLo}HVHOLPLWHV
GHDOoDGDQmRHVSHFLILFDGRVQR(VWDWXWR6RFLDO

YL 

FULDUHDOWHUDUDVFRPSHWrQFLDVUHJUDVGHIXQFLRQDPHQWRFRQYRFDomRHFRPSRVLomRGRV
yUJmRVGHDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRVHXVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWR

YLL 

ILVFDOL]DU H VXSHUYLVLRQDU D 'LUHWRULD QR FXPSULPHQWR GR REMHWR VRFLDO GD &RPSDQKLD
H[DPLQDQGR D TXDOTXHU WHPSR RV OLYURV H SDSpLV GD &RPSDQKLD H VROLFLWDQGR
LQIRUPDo}HVVREUHFRQWUDWRVFHOHEUDGRVRXHPYLDVGHFHOHEUDomRHTXDLVTXHURXWURV
DWRV

YLLL 

DSUHFLDU R UHODWyULR GD DGPLQLVWUDomR H DV FRQWDV GD 'LUHWRULD H GHOLEHUDU VREUH VXD
VXEPLVVmRj$VVHPEOHLD*HUDO

L[ 

DXWRUL]DUDHPLVVmRSHOD&RPSDQKLDGHDo}HVHE{QXVGHVXEVFULomRGHQWURGROLPLWH
GR FDSLWDO DXWRUL]DGR IL[DQGR DV FRQGLo}HV GH HPLVVmR LQFOXVLYH SUHoR H SUD]R GH
LQWHJUDOL]DomRHGHOLEHUDUGHQWURGROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRVREUHDHPLVVmRGH
GHErQWXUHV FRQYHUVtYHLV HP Do}HV HVSHFLILFDQGR R OLPLWH GR DXPHQWR GH FDSLWDO
GHFRUUHQWHGDFRQYHUVmRGDVGHErQWXUHVHPYDORUGRFDSLWDOVRFLDORXHPQ~PHURGH
Do}HVSRGHQGRDLQGDH[FOXLURGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDVHPLVV}HVGHDo}HVE{QXV
GHVXEVFULomRHGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVFXMDFRORFDomRVHMDIHLWDPHGLDQWH
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YHQGDHPEROVDRXSRUVXEVFULomRS~EOLFDRXHPSHUPXWDSRUDo}HVHPRIHUWDS~EOLFD
GHDTXLVLomRGHFRQWUROHRXDLQGDSDUDID]HUIUHQWHDSODQRVGHRXWRUJDGHRSomRGH
FRPSUDGHDo}HVGD&RPSDQKLDQRVWHUPRVHVWDEHOHFLGRVHPOHLHQR(VWDWXWR6RFLDO
[

DXWRUL]DU D DTXLVLomR SHOD &RPSDQKLD GH Do}HV GH VXD SUySULD HPLVVmR RX VREUH R
ODQoDPHQWR GH RSo}HV GH YHQGD H FRPSUD UHIHUHQFLDGDV HP Do}HV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLDSDUDPDQXWHQomRHPWHVRXUDULDHRXSRVWHULRUFDQFHODPHQWRRXDOLHQDomR

[L 

DSURYDUDRXWRUJDGHRSomRGHFRPSUDRXVXEVFULomRGHDo}HVDRVDGPLQLVWUDGRUHV
HPSUHJDGRVRXSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVGD&RPSDQKLDRXGHVXDVFRQWURODGDVDVVLP
FRPRDRVDGPLQLVWUDGRUHVHPSUHJDGRVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVGHRXWUDVVRFLHGDGHV
TXH VHMDP FRQWURODGDV GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH SHOD &RPSDQKLD VHP GLUHLWR GH
SUHIHUrQFLDDRVDFLRQLVWDVGHDFRUGRFRPRVSODQRVDSURYDGRVSHOD$VVHPEOHLD*HUDO

[LL 

DSURYDomR GD SURSRVWD GD DGPLQLVWUDomR GH GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV DLQGD TXH
LQWHUFDODUHVRXLQWHUPHGLiULRVRXSDJDPHQWRGHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRFRPEDVH
HPEDODQoRDQXDOVHPHVWUDOWULPHVWUDORXPHQVDO

[LLL 

DSURYDomRGHTXDOTXHULQYHVWLPHQWRRXGHVSHVD D QmRSUHYLVWDQRRUoDPHQWRDQXDO
DSURYDGRFXMRYDORULQGLYLGXDORXDJUHJDGRH[FHGDD5 FLQFRPLOK}HV
GHUHDLV RX E FXMRYDORULQGLYLGXDORXDJUHJDGRH[FHGDHP GH]SRUFHQWR R
YDORURULJLQDOPHQWHDSURYDGRQRRUoDPHQWRDQXDO

[LY 

DTXLVLomRDOLHQDomRORFDomRDUUHQGDPHQWRFHVVmRWUDQVIHUrQFLDRXFRQVWLWXLomRGH
TXDLVTXHU{QXVVREUHTXDOTXHUDWLYRRXEHPPyYHORXLPyYHOFXMRYDORULQGLYLGXDORX
DJUHJDGR H[FHGD D 5 YLQWH PLOK}HV GH UHDLV  H[FHWR VH
HVSHFLILFDPHQWHSUHYLVWRQRRUoDPHQWRDQXDODSURYDGR

[Y 

DSURYDomRGHHPLVVmRGHQRWDVSURPLVVyULDVcommercial papersbondsRXnotesSDUD
GLVWULEXLomRS~EOLFDRXSULYDGDQR%UDVLORXQRH[WHULRU

[YL 

DSURYDomR GD FHOHEUDomR DOWHUDomR RX UHVFLVmR GH FRQWUDWRV GH DEHUWXUD GH FUpGLWR
P~WXRV HPSUpVWLPRV ILQDQFLDPHQWR DUUHQGDPHQWR PHUFDQWLO leasing leasing back
FRPRXVHPDOLHQDomRILGXFLiULDGHEHQV comprorvendorGHVFRQWRGHUHFHEtYHLVRX
FUpGLWRVDGLDQWDPHQWRVRXRXWUDVIRUPDVGHFRQFHVVmRGHFUpGLWRRXTXDOTXHURXWURWLSR
GHRSHUDomRILQDQFHLUDRXVpULHGHRSHUDo}HVILQDQFHLUDVUHODFLRQDGDVFXMRYDORUH[FHGD
5 YLQWHPLOK}HVGHUHDLV 

[YLL 

DVVXQomR GH TXDOTXHU REULJDomR ILQDQFHLUD TXH HVWHMD YLQFXODGD j YDULDomR FDPELDO
EHPFRPRDFRQWUDWDomRGHLQVWUXPHQWRVGHGHULYDWLYRVGHTXDOTXHUHVSpFLHFXMRYDORU
H[FHGD5 YLQWHPLOK}HVGHUHDLV 

[YLLL  FHOHEUDomRGHTXDOTXHUFRQWUDWRDFRUGRRXQHJyFLRGHTXDOTXHUQDWXUH]DFRPSDUWHV
UHODFLRQDGDVj&RPSDQKLD
[L[ 

SUHVWDomR GH ILDQoDV DYDLV RX TXDLVTXHU RXWUDV JDUDQWLDV UHDLV RX ILGHMXVVyULDV HP
IDYRU GH WHUFHLURV HP RSHUDomR TXH QmR HQYROYDP D SUySULD &RPSDQKLD HRX VXDV
VXEVLGLiULDV

[[ 

DTXLVLomR VXEVFULomR RQHUDomR RX DOLHQDomR GH TXDOTXHU SDUWLFLSDomR HP TXDOTXHU
RXWUDVRFLHGDGHRXFRQVyUFLRLQFOXVLYHSRUPHLRGDFRQVWLWXLomRGHTXDOTXHUDILOLDGDRX
FROLJDGD EHP FRPR D FHOHEUDomR DGLWDPHQWR RX UHVFLVmR GH DFRUGR GH DFLRQLVWDV
DFRUGRVGHVyFLRVRXDFRUGRVVHPHOKDQWHVHPTXDOTXHUVRFLHGDGHQDTXDOD&RPSDQKLD
GHWLYHUSDUWLFLSDomR

[[L 

DSURYDomRGDVSROtWLFDVFyGLJRVHUHJLPHQWRVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD

[[LL 

DSURYDURRUoDPHQWRGR&RPLWrGH$XGLWRULDGD&RPSDQKLDGDiUHDGHDXGLWRULDLQWHUQD
HGHHYHQWXDLVRXWURVFRPLWrVTXHVHMDPFRQVWLWXtGRV

PÁGINA: 241 de 357

Formulário de Referência - 2021 - VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.

Versão : 1

12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa

[[LLL  GHILQLomR GH YRWR GD &RPSDQKLD GDV VXDV VXEVLGLiULDV H VHXV UHVSHFWLYRV
UHSUHVHQWDQWHV QDV DVVHPEOHLDV JHUDLV UHXQL}HV RX DVVHPEOHLDV GH VyFLRV RX
TXDLVTXHUyUJmRVGDDGPLQLVWUDomRRXFRPLWrVGDVVXEVLGLiULDVDILOLDGDVHFROLJDGDVGD
&RPSDQKLD TXH YLHUHP D GHOLEHUDU H[FOXVLYDPHQWH VREUH DV PDWpULDV HOHQFDGDV QR
DUWLJR
[[LY  HVFROKD H GHVWLWXLomR RV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV GD &RPSDQKLD FRP EDVH HP
UHFRPHQGDomRGR&RPLWrGH$XGLWRULDGHDFRUGRFRPRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDO
[[Y 

DSURYDUDUHDOL]DomRGHRIHUWDS~EOLFDDVHUODQoDGDSHODSUySULD&RPSDQKLDSDUDVDtGD
GR1RYR0HUFDGRRXGHTXDOTXHURXWURPHUFDGRQRTXDODVDo}HVGD&RPSDQKLDIRUHP
QHJRFLDGDVH

[[YL  HODERUDU H GLYXOJDU SDUHFHU IXQGDPHQWDGR IDYRUiYHO RX FRQWUiULR j DFHLWDomR GH
TXDOTXHU 23$ TXH WHQKD SRU REMHWR DV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD HP DWp 
TXLQ]H GLDVGDSXEOLFDomRGRHGLWDOGD23$TXHGHYHUiDERUGDUQRPtQLPR D VREUH
DFRQYHQLrQFLDHRSRUWXQLGDGHGD23$TXDQWRDRLQWHUHVVHGD&RPSDQKLDHGRFRQMXQWR
GRVDFLRQLVWDVLQFOXVLYHHPUHODomRDRSUHoRHDRVSRWHQFLDLVLPSDFWRVSDUDDOLTXLGH]
GDVDo}HV E TXDQWRDRVSODQRVHVWUDWpJLFRVGLYXOJDGRVSHORRIHUWDQWHHPUHODomRj
&RPSDQKLDH F DUHVSHLWRGHDOWHUQDWLYDVjDFHLWDomRGD23$GLVSRQtYHLVQRPHUFDGR

&20,7Ç6

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDVHXDVVHVVRUDPHQWRSRGHUiHVWDEHOHFHUDIRUPDomRGHFRPLWrV
GHDVVHVVRUDPHQWR ³&RPLWrV´ FRPREMHWLYRVHIXQo}HVGHILQLGRVVHQGRLQWHJUDGRVSRUPHPEURV
GRVyUJmRVGHDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDRXQmR

&RPLWrGH$XGLWRULD

$ &RPSDQKLD SRVVXL XP &RPLWr (VWDWXWiULR GH $XGLWRULD TXH p XP yUJmR HVWDWXWiULR GH
DVVHVVRUDPHQWRYLQFXODGRDRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDTXHPVHUHSRUWDDWXDQGRFRP
LQGHSHQGrQFLDHPUHODomRj'LUHWRULD2VREMHWLYRVGR&RPLWrGH$XGLWRULDVmRDYDOLDUFRQWLQXDPHQWH
RV VLVWHPDV GH LGHQWLILFDomR GH ULVFRV H RV FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD PRQLWRUDQGR DV
H[SRVLo}HVGHULVFRGD&RPSDQKLD

1RVVR&RPLWrGH$XGLWRULDpFRPSRVWRSRUQRPtQLPR WUrV HQRPi[LPR FLQFR PHPEURV
VHQGR QR PtQLPR L   XP  FRQVHOKHLUR LQGHSHQGHQWH FRQIRUPH GHILQLGR SHOR 5HJXODPHQWR GR
1RYR0HUFDGRH LL  XP PHPEURFRPUHFRQKHFLGDH[SHULrQFLD HPDVVXQWRVGHFRQWDELOLGDGH
VRFLHWiULDQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRHGLWDGDSHOD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVTXHGLVS}H
VREUH R UHJLVWUR H R H[HUFtFLR GD DWLYLGDGH GH DXGLWRULD LQGHSHQGHQWH QR kPELWR GR PHUFDGR GH
YDORUHVPRELOLiULRVHGHILQHRVGHYHUHVHDVUHVSRQVDELOLGDGHVGRVDGPLQLVWUDGRUHVGDVHQWLGDGHV
DXGLWDGDVHQRUHODFLRQDPHQWRFRPRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV

2PHVPRPHPEURGR&RPLWrGH$XGLWRULDSRGHDFXPXODUDPEDVDVFDUDFWHUtVWLFDVUHIHULGDVQRV
LWHQV³ L ´H³ LL ´DFLPD&RPSHWHDRQRVVR&RPLWrGH$XGLWRULD


1RWRFDQWHDRVVLVWHPDVGHFRQWUROHVLQWHUQRVHGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFR

$ DYDOLDU D HIHWLYLGDGH GRV FRQWUROHV LQWHUQRV H R SURFHVVR H DV HVWUXWXUDV GH
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLD
% DYDOLDUHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGHULVFRGD&RPSDQKLD
& SURSRUDR&RQVHOKRRVQtYHLVGHWROHUkQFLDSDUDH[SRVLomRDRVULVFRV
' GHEDWHU H DQDOLVDU FRP DV GLUHWRULDV UHVSRQViYHLV DV SROtWLFDV SURFHGLPHQWRV H
VLVWHPDVGHPHQVXUDomRHJHVWmRGHULVFRV
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( GHPDQGDU GD JHVWmR Do}HV H PHGLGDV SDUD TXH DV UHPHGLDo}HV GH FRQWUROH VHMDP
YLDELOL]DGDVHULVFRVFRPH[SRVLomRLQDFHLWiYHOVHMDPPLWLJDGRVDFRPSDQKDQGRDVXD
LPSOHPHQWDomR
) DFRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVGDiUHDGHFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD
* DYDOLDU PRQLWRUDU H UHFRPHQGDU j DGPLQLVWUDomR D FRUUHomR RX DSULPRUDPHQWR GDV
SROtWLFDV LQWHUQDV GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR D SROtWLFD GH WUDQVDo}HV HQWUH SDUWHV
UHODFLRQDGDV
+ VHULQIRUPDGRSHOD$XGLWRULD,QWHUQDHSHOR&DQDOGH'HQ~QFLDVGHWHPDVUHOHYDQWHVGH
IDOKDV GH pWLFD LQWHJULGDGH H IUDXGHV GHILQLQGR RV SURFHGLPHQWRV GH LQYHVWLJDomR D
VHUHPDGRWDGRV
, ]HODUSDUDTXHD'LUHWRULDGHVHQYROYDFRQWUROHVLQWHUQRVFRQILiYHLV
- HVWDEHOHFHU FDQDO SDUD UHFHEHU GHQ~QFLDV LQFOXVLYH VLJLORVDV LQWHUQDV H H[WHUQDV j
&RPSDQKLDHPPDWpULDVUHODFLRQDGDVDRHVFRSRGHVXDVDWLYLGDGHV
. SRVVXLUPHLRVSDUDUHFHSomRHWUDWDPHQWRGHLQIRUPDo}HVDFHUFDGRGHVFXPSULPHQWR
GHGLVSRVLWLYRVOHJDLVHQRUPDWLYRVDSOLFiYHLVjFRPSDQKLDDOpPGHUHJXODPHQWRVH
FyGLJRVLQWHUQRVLQFOXVLYHFRPSUHYLVmRGHSURFHGLPHQWRVHVSHFtILFRVSDUDSURWHomR
GRSUHVWDGRUHGDFRQILGHQFLDOLGDGHGDLQIRUPDomR



1RWRFDQWHjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

$ DYDOLDUHUHYLVDUSUHYLDPHQWHjGLYXOJDomRDVLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLVGHPRQVWUDo}HV
LQWHUPHGLiULDVHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDLQFOXtGRVWDPEpPDVQRWDV
H[SOLFDWLYDVHRUHODWyULRGDDGPLQLVWUDomRTXDQGRIRURFDVR
% DQDOLVDU HP FRQMXQWR FRP R $XGLWRU ,QGHSHQGHQWH UHODWLYDPHQWH jV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVRVSULQFtSLRVHFULWpULRVFRQWiEHLVXWLOL]DGRVD IRUPDGHFRQVWLWXLomRGDV
SULQFLSDLV SURYLV}HV RV PpWRGRV GH DYDOLDomR GH ULVFR H RV UHVXOWDGRV GHVVDV
DYDOLDo}HV RV SULQFLSDLV ULVFRV DV PXGDQoDV GH HVFRSR QRV WUDEDOKRV GD $XGLWRULD
,QGHSHQGHQWHHYHQWXDOPHQWHDFRQWHFLGDVDVGHILFLrQFLDVUHOHYDQWHVVHHQFRQWUDGDV
HDVSULQFLSDLVIDOKDVGHFRQWUROHVLQWHUQRVHIHLWRVGHIDWRUHVH[WHUQRV HFRQ{PLFRV
QRUPDWLYRVVHWRULDLVVRFLDLVHDPELHQWDLV QRVUHODWyULRVILQDQFHLURVHQRSURFHVVRGH
DXGLWRULD &RQVWLWXLVH HP WySLFR LPSRUWDQWH GD GLVFXVVmR D WUDQVSDUrQFLD QD
GLYXOJDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
& DQDOLVDU HP FRQMXQWR FRP R $XGLWRU ,QGHSHQGHQWH RV PpWRGRV DOWHUQDWLYRV GH
WUDWDPHQWR FRQWiELO VH H[LVWHQWHV VHXV HIHLWRV QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV H RV
FULWpULRVXWLOL]DGRVSDUDVXDGLYXOJDomREHPFRPRRWUDWDPHQWRFRQWiELOHYHQWXDOPHQWH
DFRQVHOKDGRSHODHPSUHVDGH$XGLWRULD,QGHSHQGHQWH



' DWXDUQDVROXomRGHGLYHUJrQFLDVSRUYHQWXUDH[LVWHQWHVHQWUHDHPSUHVDGH$XGLWRULD
,QGHSHQGHQWH H D 'LUHWRULD UHODWLYDV jV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV H DRV UHODWyULRV
ILQDQFHLURV

1RWRFDQWHjV$XGLWRULDV,QWHUQDH([WHUQD

$ UHFRPHQGDU DR &RQVHOKR D FRQWUDWDomR UHPXQHUDomR H VXEVWLWXLomR GD $XGLWRULD
,QGHSHQGHQWH
% SURFHGHUDQXDOPHQWHjDYDOLDomRIRUPDOGDV$XGLWRULDV,QWHUQDH([WHUQDDQDOLVDQGR
SULQFLSDOPHQWH DVSHFWRV UHODWLYRV j TXDOLGDGH REMHWLYLGDGH LQGHSHQGrQFLD H
HIHWLYLGDGHGRVWUDEDOKRV
& FRQKHFHU GLVFXWLU H DFRPSDQKDU R SODQHMDPHQWR H HVFRSR GRV WUDEDOKRV D VHUHP
GHVHQYROYLGRVSHOD$XGLWRULD([WHUQD
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' DSURYDUR3ODQR$QXDOGH$XGLWRULD,QWHUQD
( UHYLVDU RV WUDEDOKRV GH $XGLWRULD ,QWHUQD H GHILQLU RULHQWDo}HV TXDQWR DRV VHXV
GHVGREUDPHQWRVFRPEDVHQRVDVSHFWRVLGHQWLILFDGRV
) DSUHVHQWDUQDVUHXQL}HVGH&RQVHOKRXPVXPiULRGRVWUDEDOKRVGH$XGLWRULD,QWHUQD
FRPDVtQWHVHGRVDVSHFWRVFUtWLFRVLGHQWLILFDGRV
* DSURYDUDFRQWUDWDomRHGHPLVVmRGHSURILVVLRQDLVGDHTXLSHGH$XGLWRULD,QWHUQD

$tQWHJUDGRUHJLPHQWRLQWHUQRGRQRVVR&RPLWrGH$XGLWRULDIRLDSURYDGDHPGHQRYHPEURGH
SRGHQGRVHUDFHVVDGDQRQRVVRVLWHGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHV ZZZYLWWLDFRPEUUL HQR
VLWH GD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV ZZZFYPJRYEU  QD FDWHJRULD 5HJLPHQWR ,QWHUQR GH
&RPLWrV

&RPLWrGHeWLFD

$ &RPSDQKLD SRVVXL XP &RPLWr GH eWLFD TXH p XP yUJmR QmR HVWDWXWiULR GH DVVHVVRUDPHQWR
YLQFXODGRDRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDTXHPVHUHSRUWDDWXDQGRFRPLQGHSHQGrQFLDHP
UHODomRj'LUHWRULDFXMRREMHWLYRpDVVHJXUDUDFRQIRUPLGDGHGRVSURFHGLPHQWRVGD&RPSDQKLDHGH
VHXV FRODERUDGRUHV FRP WRGRV RV UHTXHULPHQWRV H GLUHWUL]HV OHJDLV H UHJXODWyULDV H WDPEpP
HQFDUUHJDGRGHUHJXODPHQWDUHVXSHUYLVLRQDUFRPLQGHSHQGrQFLDHHILFLrQFLDRFXPSULPHQWRGDV
UHJUDVFRQWLGDVQR&yGLJRGH&RQGXWDeWLFD

2&RPLWrGHeWLFDpFRPSRVWRSRUQRPtQLPR WUrV HQRPi[LPR FLQFR LQWHJUDQWHVSRGHQGR
VHU FRODERUDGRUHV RX PHPEURV GD DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HRX SURILVVLRQDLV FRP QRWyULR
VDEHUQRFRQMXQWRGHWHPDVHDERUGDJHQVTXHFRPS}HPDVILQDOLGDGHVGR&RPLWr

6mRUHVSRQVDELOLGDGHVGR&RPLWrGHeWLFD

i)
5HYLVDUSHULRGLFDPHQWHHUHFRPHQGDUHYHQWXDLVDOWHUDo}HVDR&yGLJRHGHPDLVSROtWLFDV
FRUUHODFLRQDGDVHHVWHGD&RPSDQKLD
ii)

'HILQLU RV SULQFtSLRV pWLFRV D VHUHP REVHUYDGRV SRU WRGRV RV DGPLQLVWUDGRUHV H
FRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDFRQVWDQWHVGR&yGLJRRXGHRXWURVGRFXPHQWRVTXHYLHUHP
DVHUSURGX]LGRVSDUDHVWHILPHODERUDQGRVXDUHYLVmRSHULyGLFD

iii)

3URPRYHU D DPSOD GLYXOJDomR H DSOLFDomR GRV SUHFHLWRV pWLFRV QR GHVHQYROYLPHQWR GDV
DWLYLGDGHVGHWRGRVRVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLD

iv)

$SUHFLDUWRGRVRVFDVRVTXHFKHJXHPDRVHXFRQKHFLPHQWRVREUHRGHVFXPSULPHQWRGRV
SUHFHLWRVpWLFRVSUHYLVWRVQR&yGLJRQHVWH5HJLPHQWRRXQDVGHPDLVSROtWLFDVHQRUPDV
LQWHUQDVGD&RPSDQKLDHWDPEpPDSUHFLDUHDQDOLVDUVLWXDo}HVQmRSUHYLVWDV

v)

*DUDQWLURVLJLORGHHYHQWXDLVGHQXQFLDQWHVGHGHOLWRVRXLQIUDo}HVPHVPRTXDQGRHVWHV
QmRVROLFLWDUHPH[FHWRQRVFDVRVGHQHFHVVLGDGHGHWHVWHPXQKRMXGLFLDO

vi)

$SURYDU H PRQLWRUDU DV GLUHWUL]HV GH DWXDomR GD iUHD GH &RPSOLDQFH R TXH LQFOXL D
YHULILFDomRGRFXPSULPHQWRGDVUHJUDVFRQWLGDVQR&yGLJRHQDVSROtWLFDVGD&RPSDQKLD

vii) 'LULPLUTXDLVTXHUFRQIOLWRVTXHQmRSUHYLVWRVQR&yGLJR
viii) 5HDOL]DUDQXDOPHQWHRXVHPSUHTXHQHFHVViULRRVWUHLQDPHQWRVHPUHODomRDR&yGLJRD
WRGRVRVFRODERUDGRUHVLQFOXLQGRHPSUHJDGRVGLUHWRUHVHFRQVHOKHLURVH
ix)

0DQWHURSHUDFLRQDOL]DUHILVFDOL]DURFDQDOGHGHQ~QFLDV



PÁGINA: 244 de 357

Formulário de Referência - 2021 - VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.

Versão : 1

12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa

2UHJLPHQWRLQWHUQRGR&RPLWrGHeWLFDIRLDSURYDGRHPGHDEULOGHSRGHQGRVHUDFHVVDGR
QRVLWHGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD ZZZYLWWLDFRPEUUL HQRVLWHGD&RPLVVmRGH
9DORUHV0RELOLiULRV ZZZFYPJRYEU QDFDWHJRULD5HJLPHQWR,QWHUQRGH&RPLWrV

&RPLWrGH6XVWHQWDELOLGDGH±3HVVRDV(6*H,QRYDomR

$ &RPSDQKLD SRVVXL XP &RPLWr GH 6XVWHQWDELOLGDGH ± 3HVVRDV (6* H ,QRYDomR ³&RPLWr GH
6XVWHQWDELOLGDGH´ TXHpXPyUJmRQmRHVWDWXWiULRGHDVVHVVRUDPHQWRYLQFXODGRDRQRVVR&RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR D TXHP VH UHSRUWD DWXDQGR FRP LQGHSHQGrQFLD HP UHODomR j 'LUHWRULD FXMR
REMHWLYR p DX[LOLDU QD GHILQLomR GD HVWUDWpJLD JHUDO GD &RPSDQKLD FRP UHODomR jV TXHVW}HV
HQYROYHQGRSHVVRDV(6*HLQRYDomRFRQVLGHUDUHUHFRPHQGDUSROtWLFDVSUiWLFDVHGLYXOJDo}HVTXH
HVWHMDPHPFRQIRUPLGDGHFRPDHVWUDWpJLDYDORUHVHPLVVmRGD&RPSDQKLDFRQIHULQGRHILFLrQFLDH
DJLOLGDGH DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR QD FRQGXomR GH VXDV DWULEXLo}HV SRU PHLR GR
DSURIXQGDPHQWRGRVWHPDVVREVXDUHVSRQVDELOLGDGH

2 &RPLWr GH 6XVWHQWDELOLGDGH p FRPSRVWR SRU QR PtQLPR  WUrV  H QR Pi[LPR  FLQFR 
LQWHJUDQWHVGHYHQGRVHUFRPSRVWRSRUPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

6mRUHVSRQVDELOLGDGHVGR&RPLWrGH6XVWHQWDELOLGDGH

D  1RWRFDQWHDR*HUHQFLDPHQWRGH3HVVRDV

i) ([DPLQDUHRSLQDUVREUHSROtWLFDVGHUHPXQHUDomRHPRQLWRUDUDSOLFDomRGDSROtWLFD GH
FRPSHQVDomR IL[DHYDULiYHO SURSRVWDVSHOD'LUHWRULD
ii)

([DPLQDUUHYLVDUH*HUHQFLDUFULWpULRVGHFRPSHQVDomRHUHPXQHUDomRGD'LUHWRULD IL[D
H YDULiYHO GH FXUWR H ORQJR SUD]R H E{QXV DQXDO  UHFRPHQGDQGR DOWHUDo}HV RX
DWXDOL]Do}HVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHPSUHTXHFDEtYHOHQHFHVViULRGHDFRUGR
HDOLQKDGDFRPDHVWUDWpJLDGD&RPSDQKLD

iii) 5HYLVDUHUHFRPHQGDUFULWpULRVGHDYDOLDomRSDUDRVH[HFXWLYRV
iv) 5HYLVDUHUHFRPHQGDUDVDYDOLDo}HVIRUPDLVGRVH[HFXWLYRV
v)

$X[LOLDUR'LUHWRU3UHVLGHQWHGD&RPSDQKLDQRSURFHVVRGHLGHQWLILFDomRHLQGLFDomR GH
H[HFXWLYRVSDUDSRVLo}HVFKDYH

vi) 5HYLVDURSODQRGHGHVHQYROYLPHQWRJHUHQFLDOHGHVXFHVVmRGRVH[HFXWLYRVFKDYH
vii) 5HYLVDUHUHFRPHQGDURVSODQRVGHGHVHQYROYLPHQWRGRVH[HFXWLYRV
viii)$X[LOLDU R &RQVHOKR QR SURFHVVR GH DVVHJXUDU TXH D FXOWXUD GD FRPSDQKLD SHUPHLH QD
RUJDQL]DomRRXLGHQWLILFDUDQHFHVVLGDGHGHPHGLGDVFDEtYHLVH
ix) 5HYLVDUHDX[LOLDURVSODQRVGHGLYHUVLGDGHHHTXLGDGHGD&RPSDQKLD

E  1RWRFDQWHD(6*

i)
3URSRU SUiWLFDV H UHJUDV GH JRYHUQDQoD H VXVWHQWDELOLGDGH TXH DVVHJXUHP R ERP
IXQFLRQDPHQWRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
ii)

&RQGX]LU R SURFHVVR GH DYDOLDomR GD JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD H VXVWHQWDELOLGDGH GD
&RPSDQKLD

iii)

3DUWLFLSDU QR UHFUXWDPHQWR GH FRQVHOKHLURV LQGHSHQGHQWHV GHVHQYROYHQGR H
JHUHQFLDQGRRUHVSHFWLYRSURFHVVRGHVHOHomR

iv)

0RQLWRUDU R IXQFLRQDPHQWR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GH IRUPD D JDUDQWLU XP
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPSHWHQWHLQGHSHQGHQWHHGLYHUVR
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v)

'HVHQYROYHU H UHYLVDU SHULRGLFDPHQWH D GHVFULomR GDV IXQo}HV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR

vi)

3URSRU D GLYLVmR GH UHVSRQVDELOLGDGHV HQWUH R &RPLWr H UHDYDOLDU UHJXODUPHQWH D
HVWUXWXUDGRV&RPLWrV

vii)

$YDOLDUDVQHFHVVLGDGHVGHQRYRVPHPEURVSDUDR&RPLWrHUHFRPHQGDUFDQGLGDWRV

viii)

/LGHUDURSURFHVVRGHDYDOLDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHYLVDQGRGLVWULEXLQGR
HFRQVROLGDQGRTXHVWLRQiULRVDOpPGHSURSRUPXGDQoDVQRIXQFLRQDPHQWRGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR

ix)

/LGHUDU R SURFHVVR GH DYDOLDomR GR 'LUHWRU3UHVLGHQWH H GRV GHPDLV 'LUHWRUHV GD
&RPSDQKLD UHYLVDQGR GLVWULEXLQGR H FRQVROLGDQGR TXHVWLRQiULRV DOpP GH GLVFXWLU
FRQFOXV}HVHGHWHUPLQDUDo}HVDVHJXLU

x)

(VWXGDUHVXJHULUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRHVTXHPDGHUHPXQHUDomRGR'LUHWRU
3UHVLGHQWHHGRVGHPDLV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDEDVHDGRQDVVXDVDYDOLDo}HV

xi)

6XSHUYLVLRQDUDVRSHUDo}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRLQFOXLQGR L FURQRJUDPDGH
UHXQL}HV LL  DJHQGD LLL  IOX[R GH LQIRUPDo}HV H LY  GHILQLU UHXQL}HV H RXWUDV
FRPXQLFDo}HVFRPRVDFLRQLVWDV'LUHWRULDHGHPDLVSDUWHVLQWHUHVVDGDV

xii)

$YDOLDURSURFHVVRGHSODQHMDPHQWRGHFDUUHLUDHVXFHVVmRQD&RPSDQKLDOLGHUDGRSHOR
'LUHWRU3UHVLGHQWH

xiii)

$YDOLDU H UHFRPHQGDU LQGLFDo}HV GH GLUHWRUHV H FRQVHOKHLURV SDUD DV VXEVLGLiULDV GD
&RPSDQKLD

xiv)

$YDOLDU H UHFRPHQGDU DWRV VRFLHWiULRV LQFOXLQGR PDV QmR OLPLWDGR D FRQYRFDomR GH
$*2$*(HDOWHUDo}HVHVWDWXWiULDVEHPFRPRDOWHUDo}HVQDVUHJUDVGHJRYHUQDQoD
GDVVXEVLGLiULDVGD&RPSDQKLD

xv)

6XSHUYLVLRQDURVUHODWyULRVHGLYXOJDo}HVGD&RPSDQKLDFRPUHODomRjVTXHVW}HV(6*

xvi)

$X[LOLDU QD VXSHUYLVmR GDV FRPXQLFDo}HV LQWHUQDV H H[WHUQDV VREUH D SRVLomR GD
&RPSDQKLDRXDERUGDJHPSDUDTXHVW}HV(6*

xvii) &RQVLGHUDUTXHVW}HV(6*DWXDLVHHPHUJHQWHVTXHSRGHPDIHWDURVQHJyFLRVRSHUDomR
GHVHPSHQKRRXLPDJHPGD&RPSDQKLDSHUDQWHRS~EOLFRRXGHRXWUDIRUPDSHUWLQHQWHV
j &RPSDQKLD H VHXV SDUWHV LQWHUHVVDGDV H ID]HU UHFRPHQGDo}HV VREUH FRPR DV
SROtWLFDVSUiWLFDVHDVGLYXOJDo}HVSRGHPVHDMXVWDURXDERUGDUDVWHQGrQFLDVDWXDLV
xviii) )D]HUYLVLWDVSHULyGLFDVFRPRPHPEURVLQGLYLGXDLVRXFRPRXP&RPLWrjVXQLGDGHV
RSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDDILPGHVHIDPLOLDUL]DUFRPDQDWXUH]DGDVVXDVRSHUDo}HV
HUHYLVDURVREMHWLYRVUHOHYDQWHVSURFHGLPHQWRVHGHVHPSHQKRFRPUHODomRDTXHVW}HV
(6*
xix)

,PSOHPHQWDUVLVWHPDVFRQIRUPHFRQVLGHUDGRQHFHVViULRHDSURSULDGRSDUDPRQLWRUDU
TXHVW}HV(6*

xx)

$FRQVHOKDU D &RPSDQKLD VREUH DV SURSRVWDV GRV DFLRQLVWDV H RXWUDV SUHRFXSDo}HV
VLJQLILFDWLYDVGDVSDUWHVLQWHUHVVDGDVUHODFLRQDGDVDTXHVW}HV(6*

xxi)

$MXGDU FRP GHSDUWDPHQWRV LQWHUQRV DGLFLRQDLV H FRQVXOWRUHV H[WHUQRV FRQIRUPH
DSOLFiYHOSDUDFRQGX]LUGLYXOJDo}HVRSRUWXQDVHUHOHYDQWHVGHDVVXQWRV(6*H

xxii) 5HYHUHDYDOLDUHVWH5HJLPHQWR,QWHUQRDQXDOPHQWHHUHFRPHQGDUTXDLVTXHUDOWHUDo}HV
SURSRVWDVSDUDDSURYDomR
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F  1RWRFDQWHj,QRYDomR


i)

5HYLVDUHVXSHUYLVLRQDURVUHFXUVRVGHWHFQRORJLDHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGD&RPSDQKLD

ii) $YDOLDU DV QHFHVVLGDGHV GH FXUWR H ORQJR SUD]R H UHODWDU DR &RQVHOKR VREUH DV %
 HVWUDWpJLDHDERUGDJHPGHWHFQRORJLDHLQRYDomRHPYLVWDGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
HVWUDWpJLDVHSODQRV
iii) $YDOLDU D IRUoD GH WUDEDOKR WpFQLFD GD &RPSDQKLD H VXD DGHTXDomR SDUD DWHQGHU jV
QHFHVVLGDGHV LQFOXLQGR FLrQFLD H OLGHUDQoD GH HQJHQKDULD H R GHVHQYROYLPHQWR H
VXFHVVmRSURFHVVRGHSODQHMDPHQWRSDUDHVSHFLDOLVWDVFLHQWtILFRVHWHFQROyJLFRVFUtWLFRV
iv) 5HYLVDU H DFRQVHOKDU VREUH RV SODQRV GH GHVSHVDV GH SHVTXLVD H GHVHQYROYLPHQWR GD
&RPSDQKLD LQWHUQRV H FRQWUDWDGRV  LQFOXLQGR D UHOHYkQFLD WpFQLFD GDV DWLYLGDGHV
SURSRVWDV
v) $X[LOLDU R &RQVHOKR HP VXD VXSHUYLVmR GRV LQYHVWLPHQWRV GD &RPSDQKLD HP FLrQFLD H
WHFQRORJLD LQFOXVLYH SRU PHLR GH DTXLVLo}HV H RXWUDV DWLYLGDGHV GH GHVHQYROYLPHQWR GH
QHJyFLRV
vi) 5HYLVDUSHULRGLFDPHQWHDVSDUFHULDVGHSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWRGD&RPSDQKLDFRP
LQVWLWXLo}HVDFDGrPLFDVHGHSHVTXLVD
vii) $YDOLDU WHQGrQFLDV GH FLrQFLD H WHFQRORJLD TXH SRGHP DIHWDU VLJQLILFDWLYDPHQWH D
&RPSDQKLDHDLQG~VWULDHPTXHDWXDLQFOXLQGRHYHQWXDLVEHQHItFLRVJRYHUQDPHQWDLVSDUD
GHVHQYROYLPHQWRHLQRYDomR
viii)5HXQLUVHFRPDDGPLQLVWUDomRHRXWURVIXQFLRQiULRVFRQIRUPHQHFHVViULRSDUDDX[LOLDUR
&RPLWrQRFXPSULPHQWRGDVVXDVIXQo}HVH
ix) 5HYLVDU VXSHUYLVLRQDU H UHODWDU DR &RQVHOKR VREUH RXWUDV TXHVW}HV UHODFLRQDGDV j
WHFQRORJLDUHOHYDQWHVD&RPSDQKLDFRQIRUPHR&RQVHOKRSRGHSUHVFUHYHUGHWHPSRVHP
WHPSRV

2 UHJLPHQWR LQWHUQR GR &RPLWr GH 6XVWHQWDELOLGDGH IRL DSURYDGR HP UHXQLmR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHPDUoRGHSRGHQGRVHUDFHVVDGRQRVLWHGHUHODo}HVFRP
LQYHVWLGRUHV GD &RPSDQKLD ZZZYLWWLDFRPEUUL  H QR VLWH GD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV
ZZZFYPJRYEU QDFDWHJRULD5HJLPHQWR,QWHUQRGH&RPLWrV

&216(/+2),6&$/

2&RQVHOKR)LVFDOTXDQGRLQVWDODGRVHUiFRPSRVWRSRUQRPtQLPR WUrV HQRPi[LPR FLQFR 
PHPEURVHIHWLYRVHLJXDOQ~PHURGHVXSOHQWHVHOHLWRVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOFRPPDQGDWRDWpD
SULPHLUD$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDTXHVHUHDOL]DUDSyVVXDHOHLomRVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomR
$VDWULEXLo}HVHRVSRGHUHVGR&RQVHOKR)LVFDOVmRGHILQLGRVHPOHLQmRSRGHQGRVHURXWRUJDGRVD
RXWURyUJmRGD&RPSDQKLDVHPSUpYLDHH[SUHVVDDXWRUL]DomROHJDO

2&RQVHOKR)LVFDOGD&RPSDQKLDQmRIRLLQVWDODGRDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

',5(725,$

$'LUHWRULDGD&RPSDQKLDVHUiFRPSRVWDSRUQRPtQLPR WUrV HQRPi[LPR VHWH PHPEURV
DFLRQLVWDVRXQmRHOHLWRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDXWRUL]DGDDFXPXODomRGHIXQo}HVSRU
XP PHVPR 'LUHWRU VHQGR GHVLJQDGR  XP  'LUHWRU 3UHVLGHQWH  XP  'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP
,QYHVWLGRUHV H  XP  'LUHWRU )LQDQFHLUR VHQGR TXH RV GHPDLV GLUHWRUHV WHUmR VXD GHVLJQDomR
GHILQLGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
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2V'LUHWRUHVVHUmRHOHLWRVSHORYRWRGDPDLRULDGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWHQGR
PDQGDWR GH  GRLV  DQRV SHUPLWLGD D UHHOHLomR 2V GLUHWRUHV VHUmR LQYHVWLGRV QRV VHXV FDUJRV
PHGLDQWHDVVLQDWXUDGRWHUPRGHSRVVHQROLYURSUySULRREVHUYDGRRGLVSRVWRQRGR(VWDWXWR6RFLDO
GD &RPSDQKLD H SHUPDQHFHUmR QR H[HUFtFLR GH VHXV FDUJRV DWp D HOHLomR H SRVVH GH VHXV
VXFHVVRUHV

&RPSHWHH[FOXVLYDPHQWHj'LUHWRULD

L  RH[HUFtFLRGDVDWULEXLo}HVTXHDOHLHR(VWDWXWR6RFLDOOKHFRQIHUHPSDUDDVVHJXUDURSOHQR
HUHJXODUIXQFLRQDPHQWRGD&RPSDQKLDHGDVVXDVFRQWURODGDVFROLJDGDVHGLYLV}HVGH
QHJyFLRV
LL 

DSUHVHQWDU DQXDOPHQWH DWp R HQFHUUDPHQWR GH FDGD H[HUFtFLR VRFLDO j DSUHFLDomR GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSURSRVWDGHRULHQWDomRJHUDOGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDGH
VXDVFRQWURODGDVHGDVGLYLV}HVGHVHXVQHJyFLRVUHODWLYDDRH[HUFtFLRVHJXLQWHLQFOXLQGR
D D HVWUDWpJLD HPSUHVDULDO GDV GLYLV}HV GH QHJyFLRV GD &RPSDQKLD H GH VXDV
FRQWURODGDVHFROLJDGDV
E DHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOGRVQHJyFLRVLQGLFDQGRR'LUHWRUTXHGHYHUiVHUUHVSRQViYHO
SHORDFRPSDQKDPHQWRGHFDGDXPDGDVVXDVGLYLV}HV
F

RRUoDPHQWRHSODQRGHPHWDVGHFDGDGLYLVmRGHQHJyFLRV

G DSROtWLFDGHLQYHVWLPHQWRVHGHVLQYHVWLPHQWRVGHFDGDGLYLVmRGHQHJyFLRV
H DUHPXQHUDomRGRVJHVWRUHVGHFDGDGLYLVmRGHQHJyFLRV
I

DHVWUXWXUDGHFDSLWDOQHFHVViULDjH[HFXomRGRRUoDPHQWRHSODQRGHPHWDVGHFDGD
GLYLVmRGHQHJyFLRVH

J SODQHMDPHQWRGHSDJDPHQWRGHMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULR
LLL 

DSUHVHQWDUDQXDOPHQWHQRV WUrV PHVHVVHJXLQWHVDRHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLRVRFLDO
j DSUHFLDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GRV DFLRQLVWDV R VHX UHODWyULR H GHPDLV
GRFXPHQWRVSHUWLQHQWHVjVFRQWDVGRH[HUFtFLRVRFLDOEHPFRPRSURSRVWDSDUDGHVWLQDomR
GROXFUROtTXLGRREVHUYDGDVDVLPSRVLo}HVOHJDLVHRTXHGLVS}HR&DStWXOR9,GR(VWDWXWR
6RFLDO

LY 

D HOHLomR H GHVWLWXLomR GRV DGPLQLVWUDGRUHV GDV VRFLHGDGHV FRQWURODGDV H FROLJDGDV GH
DFRUGRFRPDVLQGLFDo}HVIHLWDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

Y

DEULUPRYLPHQWDUHHQFHUUDUFRQWDVEDQFiULDVHGHLQYHVWLPHQWR

YL 

WUDQVLJLUUHQXQFLDUGHVLVWLUID]HUDFRUGRVILUPDUFRPSURPLVVRVFRQWUDLUREULJDo}HVID]HU
DSOLFDo}HVGHUHFXUVRVDGTXLULURQHUDUHDOLHQDUDWLYRVHFRQFHGHUJDUDQWLDVDVVLQDQGRRV
UHVSHFWLYRVWHUPRVHFRQWUDWRV

YLL  UHSUHVHQWDUD&RPSDQKLDHPMXt]RRXIRUDGHOHDWLYDHSDVVLYDPHQWHSHUDQWHTXDLVTXHU
WHUFHLURVLQFOXLQGRUHSDUWLo}HVS~EOLFDVRXDXWRULGDGHVIHGHUDLVHVWDGXDLVRXPXQLFLSDLVH
YLLL  FXPSULUDVGHPDLVDWULEXLo}HVTXHOKHVHMDPHVWDEHOHFLGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
GD&RPSDQKLDSHODOHLHSHOR(VWDWXWR6RFLDO
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LL
,QIRUPDU VH SRVVXL FRPLWr HVWDWXWiULR GH DXGLWRULD LQIRUPDQGR FDVR SRVLWLYR VXDV
SULQFLSDLV DWULEXLo}HV IRUPD GH IXQFLRQDPHQWR H VH HOH DWHQGH DRV UHTXLVLWRV GD
UHJXODPHQWDomRHPLWLGDSHOD&90

$FRPSDQKLDSRVVXL&RPLWrGH$XGLWRULDHVWDWXWiULRFRQIRUPHSUHYLVWRQRDUWLJRGHVHX(VWDWXWR
6RFLDO$VDWULEXLo}HVHIRUPDGHIXQFLRQDPHQWRGR&RPLWrGH$XGLWRULDHVWmRGHVFULWDVQDOHWUD³D´
DFLPD

2&RPLWrGH$XGLWRULDDWHQGHDRVUHTXLVLWRVHVWDEHOHFLGRVQDUHJXODPHQWDomRHPLWLGDSHOD&90

LLL
,QIRUPDU GH TXH IRUPD R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DYDOLD R WUDEDOKR GD DXGLWRULD
LQGHSHQGHQWH LQGLFDQGR VH D &RPSDQKLD SRVVXL XPD SROtWLFD GH FRQWUDWDomR GH VHUYLoRV
H[WUDDXGLWRULDFRPRDXGLWRULQGHSHQGHQWHHLQIRUPDQGRRyUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomR
GD SROtWLFD GDWD GH VXD DSURYDomR H FDVR HOD VHMD GLYXOJDGD RV ORFDLV RQGH HOD SRGH VHU
FRQVXOWDGD

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDVHOHFLRQDRVHUYLoRGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHGHQWUH
DVHPSUHVDVFRPPHOKRUHVUHSXWDomRHH[SHULrQFLDQRPHUFDGR2VUHVXOWDGRVHDSRQWDPHQWRVGH
ULVFRGDDXGLWRULDVmRDYDOLDGDVQDVUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHFRQVWDPHPDWD$
&RPSDQKLD QmR DGRWD XPD SROtWLFD GH FRQWUDWDomR H VHUYLoRV H[WUD DXGLWRULD FRP R DXGLWRU
LQGHSHQGHQWH

b)
em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais,
indicando se a diretoria possui regimento interno próprio, e informando, em caso positivo,
órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o regimento,
locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado

$OpPGDVSUHUURJDWLYDVJHUDLVDWULEXtGDVDRV'LUHWRUHVFRPSHWLUiHVSHFLILFDPHQWH

L
'LUHWRU 3UHVLGHQWH L  D GLUHomR JHUDO GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD D FRQYRFDomR H
SUHVLGrQFLD GDV UHXQL}HV GD 'LUHWRULD H D FRRUGHQDomR GRV WUDEDOKRV GRV GHPDLV GLUHWRUHV H GR
SURFHVVRGHWRPDGDGHGHFLVmR LL DUHSUHVHQWDomRDWLYDHSDVVLYDGD&RPSDQKLDHPWRGDVDVVXDV
UHODo}HVFRPWHUFHLURVHPMXt]RRXIRUDGHOHSRGHQGRQRPHDUSURFXUDGRUHVHSUHSRVWRVSDUDTXH
SUHVWHP GHSRLPHQWRV HP QRPH GD &RPSDQKLD SHUDQWH DV DXWRULGDGHV UHTXLVLWDQWHV
UHVSRQVDELOL]DQGRVHSHORVUHVXOWDGRVHFRQ{PLFRILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDHSHODSURWHomRGHVHX
QRPH LLL DRUJDQL]DomRHVXSHUYLVmRGDVSROtWLFDVHGLUHWUL]HVGHSHVVRDORUJDQL]DFLRQDOJHUHQFLDO
RSHUDFLRQDOHGHPDUNHWLQJ LY DVXSHUYLVmRGRFXPSULPHQWRGDVSROtWLFDVHQRUPDVHVWDEHOHFLGDV
SHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGDVGHOLEHUDo}HVWRPDGDVHP$VVHPEOHLD*HUDO Y ]HODUSHOD
REVHUYkQFLD GD OHL H GR (VWDWXWR 6RFLDO YL  DQXDOPHQWH HODERUDU H DSUHVHQWDU DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRRSODQRDQXDOGHQHJyFLRVHRRUoDPHQWRDQXDOGD&RPSDQKLD YLL DGPLQLVWUDURV
DVVXQWRVGHFDUiWHUVRFLHWiULRHPJHUDO YLLL DYDOLDURVSURILVVLRQDLVVREVXDUHVSRQVDELOLGDGHH L[ 
LQGLFDUQRPHVGHFDQGLGDWRVDRFXSDURXWURVFDUJRVQD'LUHWRULDGD&RPSDQKLD

LL 
'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV L  UHVSRQVDELOL]DUVH SHOD SUHVWDomR GH
LQIRUPDo}HVDRS~EOLFRLQYHVWLGRUj&90HjVEROVDVGHYDORUHVRXPHUFDGRVGHEDOFmRQDFLRQDLV
H LQWHUQDFLRQDLV EHP FRPR jV HQWLGDGHV GH UHJXODomR H ILVFDOL]DomR FRUUHVSRQGHQWHV PDQWHQGR
DWXDOL]DGRVRVUHJLVWURVGD&RPSDQKLDQHVVDVLQVWLWXLo}HV LL UHSUHVHQWDUD&RPSDQKLDSHUDQWHD
&90 DV EROVDV GH YDORUHV H GHPDLV HQWLGDGHV GR PHUFDGR GH FDSLWDLV EHP FRPR SUHVWDU
LQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVDRVLQYHVWLGRUHVDRPHUFDGRHPJHUDOj&90Hj%H LLL RXWUDVIXQo}HV
HVWDEHOHFLGDVHPOHLHQDUHJXODPHQWDomRYLJHQWH
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LLL 
'LUHWRU )LQDQFHLUR L  FRRUGHQDU D HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD
&RPSDQKLD LL JHULUDVDWLYLGDGHVGD'LUHWRULD)LQDQFHLUDGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRDGPLQLVWUDUJHULU
HFRQWURODUDViUHDVGHWHVRXUDULDILVFDOHWULEXWiULDFRQWURODGRULDDXGLWRULDFRQWDELOLGDGHWHFQRORJLD
GDLQIRUPDomRHGHSODQHMDPHQWRILQDQFHLURVHJXQGRDVRULHQWDo}HVGR(VWDWXWR6RFLDOGDVQRUPDV
OHJDLVYLJHQWHVHGDVSROtWLFDVHGLUHWUL]HVFRQVLJQDGDVSHOD$VVHPEOHLD*HUDO LLL DVVLQDUSURSRVWDV
FRQYrQLRV DFRUGRV FRQWUDWRV FRP EDQFRV H DILQV GRFXPHQWRV HP JHUDO SDUD DEHUWXUD
PRYLPHQWDomR H HQFHUUDPHQWR GH FRQWDV EDQFiULDV GD &RPSDQKLD EHP FRPR WRGR H TXDOTXHU
GRFXPHQWRjDGPLQLVWUDomRGDVILQDQoDVGD&RPSDQKLDHPFRQMXQWRFRPTXDOTXHURXWUR'LUHWRURX
XP3URFXUDGRUFRPSRGHUHVHVSHFtILFRVH LY DGPLQLVWUDURVUHFXUVRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD
RULHQWDQGR D DSOLFDomR GRV H[FHGHQWHV GH FDL[D GHQWUR GDV SROtWLFDV H GLUHWUL]HV H[LVWHQWHV H
FRQGX]LQGRRVSURFHVVRVGHFRQWUDWDomRGHHPSUpVWLPRHGHILQDQFLDPHQWRHRVVHUYLoRVFRUUHODWRV
QHFHVViULRVjH[SDQVmRGD&RPSDQKLDFRQIRUPHRUoDPHQWRDQXDO

LY 
'LUHWRU &RPHUFLDO L  RUJDQL]DU JHULU H VXSHUYLVLRQDU D UHGH FRPHUFLDO IRUPDGD SRU
FRODERUDGRUHVHUHSUHVHQWDQWHVFRPHUFLDLV LL LPSOHPHQWDUDVHVWUDWpJLDVGHYHQGDGD&RPSDQKLD
HODERUDGDVHPFRQMXQWRFRPRGHSDUWDPHQWRGHPDUNHWLQJHYDOLGDGDVSHODSUHVLGrQFLD LLL JHULUH
VXSHUYLVLRQDUWRGRRSURFHVVRGHYHQGDGRVSURGXWRVSURSRQGRDo}HVHPXGDQoDVTXHYLVHPD
JDUDQWLUDPD[LPL]DomRGRVOXFURVDILGHOL]DomRGRVFOLHQWHVHDRWLPL]DomRGRSURFHVVRH LY ]HODU
SHORVFRPSURPLVVRVFRQWUDWXDLVFRPRSUD]RVGHHQWUHJDHFRQGLo}HVGHSDJDPHQWRQDVUHODo}HV
FRPFOLHQWHV

Y
'LUHWRUGH0DUNHWLQJ L GHILQLUDVHVWUDWpJLDVGHPDUNHWLQJHPUHODomR D jSUHFLILFDomR
GRVSURGXWRV E jGLVWULEXLomRHDFHVVRDPHUFDGR F jSURSDJDQGDHSURPRomRH G DRSURGXWR
LL  JHULU H VXSHUYLVLRQDU DV DWLYLGDGHV SURPRFLRQDLV H GH SURSDJDQGD LLL ]HODU SHOD VDWLVIDomR H
ILGHOL]DomRGRVFOLHQWHVGD&RPSDQKLD LY VXSHUYLVLRQDUDiUHDWpFQLFRDJURQ{PLFDHVWDEHOHFHQGR
HVWUDWpJLDV GH YDOLGDomR GH WHFQRORJLDV H DSRLR DR WLPH FRPHUFLDO HP YHQGDV H Y  HVWDEHOHFHU
HVWUDWpJLDV GH WUHLQDPHQWR H FDSDFLWDomR QRV TXHVLWR WpFQLFR DJURQ{PLFR SDUD FOLHQWHV H
FRODERUDGRUHVLQWHUQRV

YL 
'LUHWRU,QGXVWULDO L SODQHMDURUJDQL]DUJHULUHVXSHUYLVLRQDUDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVH
LQGXVWULDLVGD&RPSDQKLDHVXDVILOLDLVRSHUDFLRQDLVUHODFLRQDGDVDRVLQYHVWLPHQWRVHPDWLYRIL[R
SURGXomR PDQXWHQomR SODQHMDPHQWR H FRQWUROH GD SURGXomR H HQJHQKDULD GH SURFHVVRV GH
IDEULFDomR LL ILVFDOL]DUDTXDOLGDGHGRVSURFHVVRVHSURGXWRVGD&RPSDQKLDH LLL GHILQLUDVUHJUDV
RSHUDFLRQDLVRVFRQWUROHVHSURFHVVRVUHODFLRQDGRVjFDGHLDGHSURGXomR

YLL 
'LUHWRU $GPLQLVWUDWLYR L  VXSHUYLVLRQDU FRRUGHQDU H DYDOLDU RV SURILVVLRQDLV VRE VXD
UHVSRQVDELOLGDGH LQFOXLQGR DV JHUrQFLDV GH DVVXQWRV DGPLQLVWUDWLYRV GH ORJtVWLFD GH UHFXUVRV
KXPDQRV EHP FRPR R GHSDUWDPHQWR MXUtGLFR LL  LPSOHPHQWDU RV SURFHGLPHQWRV H DVVHJXUDU R
FXPSULPHQWR GDV QRUPDV HVWLSXODGDV SHORV yUJmRV UHJXODGRUHV DSOLFiYHLV jV DWLYLGDGHV GD
&RPSDQKLDH LLL JHULUHVXSHUYLVLRQDUDVDWLYLGDGHVHDo}HVGDiUHDGHVXSULPHQWRVGD&RPSDQKLD

YLLL  'LUHWRUGH3 ' L VXSHUYLVLRQDUHFRRUGHQDURSURFHVVRGHSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWR
GRVSURGXWRVIDEULFDGRVSHOD&RPSDQKLD LL IL[DUREMHWLYRVGRGHVHQYROYLPHQWRGDSURGXomRDSDUWLU
GH SHVTXLVDV FRP FOLHQWHV HRX DQiOLVHV GH PHUFDGR EHP FRPR DYDOLDU VXDV UHDOL]Do}HV H LLL 
VXSHUYLVLRQDUHFRRUGHQDUWRGRVRVSURFHVVRVUHJXODWyULRVGD&RPSDQKLD

$'LUHWRULDGD&RPSDQKLDQmRSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQR

c)
data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se
possui regimento interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua aprovação pelo
conselho fiscal e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de
computadores onde o documento pode ser consultado

$ &RPSDQKLD QmR GLVS}H GH XP &RQVHOKR )LVFDO SHUPDQHQWH 1RV WHUPRV GD OHL D &RPSDQKLD
SRGHUiLQVWDODUR&RQVHOKR)LVFDODSHGLGRGRVDFLRQLVWDVQmRWHQGRVLGRHOHLQVWDODGRQRVH[HUFtFLRV
GHHRXQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH
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d)
mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de cada
órgão ou comitê que a ele se reporta

L
SHULRGLFLGDGHGDDYDOLDomRHVXDDEUDQJrQFLD

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH'LUHWRULD

2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHDOL]D DQXDOPHQWH DYDOLDomR GH GHVHPSHQKR GR yUJmR FRPR
FROHJLDGRFXMRUHVXOWDGRVHUiGLYXOJDGRDWRGRVRV&RQVHOKHLURVEHPFRPRDDYDOLDomRLQGLYLGXDO
GHFDGDXPGHVHXVPHPEURVFXMRUHVXOWDGRVHUiGLYXOJDGRVRPHQWHDRUHVSHWLYR&RQVHOKHLURTXH
IRL REMHWR GH DYDOLDomR $OpP GLVVR R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR p UHVSRQViYHO SHOD DYDOLDomR
LQGLYLGXDOGRVPHPEURVGD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDDTXDOpUHDOL]DGDDQXDOPHQWHHFXMRUHVXOWDGR
VHUiGLYXOJDGRVRPHQWHDRUHVSHWLYR'LUHWRUTXHIRLREMHWRGHDYDOLDomR

&DEHUiDR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDFRQGXomRHFRRUGHQDomRGRSURFHVVRGH
DYDOLDomRDQXDOGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWDQWRGRyUJmRFRPRGHFDGDFRQVHOKHLUREHPFRPR
SHODDYDOLDomRLQGLYLGXDOGRVPHPEURVGD'LUHWRULDGD&RPSDQKLD2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
SRGHUiDVHXH[FOXVLYRFULWpULRFRQWDUFRPRDSRLRGHFRQVXOWRULDH[WHUQDQRSURFHVVRGHDYDOLDomR

&RPLWrGH$XGLWRULDHGHPDLVFRPLWrV

2V &RPLWrV GD &RPSDQKLD UHDOL]DP DYDOLDo}HV DQXDLV GR yUJmR FROHJLDGR EHP FRPR GH VHXV
UHVSHFWLYRV PHPEURV GH IRUPD LQGLYLGXDO $ FRQGXomR GR SURFHVVR GH DYDOLDomR p GH
UHVSRQVDELOLGDGH GR FRRUGHQDGRU GR FRPLWr FRQIRUPH DSOLFiYHO 2V UHVXOWDGRV FRQVROLGDGRV GDV
DYDOLDo}HV VHUmR GLVSRQLELOL]DGRV D WRGRV RV PHPEURV GR FRPLWr 2V UHVXOWDGRV GDV DYDOLDo}HV
LQGLYLGXDLVVHUmRGLVSRQLELOL]DGRVjSHVVRDHPTXHVWmRDRFRRUGHQDGRUGRFRPLWrHPTXHVWmRHDR
3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD $ DYDOLDomR GRV FRPLWrV GHYHUi VHU
UHDOL]DGD SULRULWDULDPHQWH SHORV yUJmRV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD VHQGR TXH D FRQWUDWDomR GH
FRQVXOWRULDH[WHUQDSRGHUiVHUIHLWDHPFDUiWHUH[FHSFLRQDOFRQIRUPHDSURYDGRSHOR3UHVLGHQWHGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

LL 
PHWRGRORJLDDGRWDGDHSULQFLSDLVFULWpULRVXWLOL]DGRVQDDYDOLDomR

$ &RPSDQKLD DGRWD PHWRGRORJLD DYDOLDomR GH VXD DGPLQLVWUDomR OHYDQGR HP FRQVLGHUDomR DV
FDUDFWHUtVWLFDV H UHVSRQVDELOLGDGHV HVSHFtILFDV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GRV FRPLWrV GH
DVVHVVRUDPHQWR H GRV 'LUHWRUHV EXVFDQGR DOFDQoDU XP DOWR QtYHO GH HVSHFLDOL]DomR GXUDQWH D
DYDOLDomR

1HVVH VHQWLGR RV SULQFLSDLV FULWpULRV XWLOL]DGRV QD DYDOLDomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR H GRV PHPEURV GRV FRPLWrV VmR L  SDUWLFLSDomR QRV GHEDWHV GDV PDWpULDV
GHOLEHUDGDV LL LQWHUDomRIUHTXHQWHFRPRVGHPDLVPHPEURVGD DGPLQLVWUDomRHSURDWLYLGDGHQR
SURFHVVRGHWRPDGDGHGHFLVmRH LLL FRPSURPHWLPHQWRFRPDVDWLYLGDGHVGHVHPSHQKDGDV3DUD
ILQV GD DYDOLDomR GRV 'LUHWRUHV GHYHUmR VHU DYDOLDGRV SHOR PHVPR PHFDQLVPR TXH RV GHPDLV
FRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDTXHpEDVHDGRHPLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRFRUSRUDWLYRHPHWDV
LQGLYLGXDLVTXHVmRGHILQLGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

LLL 
FRPR RV UHVXOWDGRV GD DYDOLDomR VmR XWLOL]DGRV SDUD DSULPRUDU R IXQFLRQDPHQWR GR
yUJmR

2V UHVXOWDGRV GDV DYDOLDo}HV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR H GRV
'LUHWRUHVVmRXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDLGHQWLILFDURVSRQWRVIRUWHVHRVSRQWRVTXHGHYHPVHU
PHOKRUDGRV SHOD $GPLQLVWUDomR FRPR XP WRGR R TXH SRVVLELOLWD R PDSHDPHQWR H GHILQLomR GH
HVWUDWpJLDVSDUDDSULPRUDPHQWRGRIXQFLRQDPHQWRGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD

$ SDUWLU GRV UHVXOWDGRV REWLGRV D &RPSDQKLD GHVHQYROYH H LPSOHPHQWD SODQRV GH Do}HV FRPR
UHXQL}HVHWUHLQDPHQWRVSDUDDSULPRUDURIXQFLRQDPHQWRGRVyUJmRV
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LY 
FRQWUDWDomRGHVHUYLoRVGHFRQVXOWRULDRXDVVHVVRULDH[WHUQRV

$&RPSDQKLDSRGHYLUDFRQWUDWDUVHUYLoRVGHFRQVXOWRULDRXDVVHVVRULDH[WHUQRVSDUDUHDOL]DUDV
DYDOLDo}HV GH VXD DGPLQLVWUDomR $Wp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD WDLV VHUYLoRV GH
DVVHVVRULDH[WHUQDQmRKDYLDPVLGRFRQWUDWDGRV
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5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVjVDVVHPEOHLDVJHUDLV

a)
prazos de convocação

$$VVHPEOHLD*HUDOUHXQLUVHiRUGLQDULDPHQWHGHQWURGRV TXDWUR PHVHVVHJXLQWHVDRWpUPLQR
GH FDGD H[HUFtFLR VRFLDO H H[WUDRUGLQDULDPHQWH VHPSUH TXH RV LQWHUHVVHV VRFLDLV R H[LJLUHP
REVHUYDGDV HP VXD FRQYRFDomR LQVWDODomR H GHOLEHUDomR DV SUHVFULo}HV OHJDLV SHUWLQHQWHV H DV
GLVSRVLo}HVGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD

$VUHXQL}HVGDV$VVHPEOHLDV*HUDLVVHUmRFRQYRFDGDVFRPQRPtQLPR TXLQ]H GLDVFRUULGRV
GHDQWHFHGrQFLDHPSULPHLUDFRQYRFDomRH RLWR GLDVGHDQWHFHGrQFLDHPVHJXQGDFRQYRFDomR
VHQHFHVViULDRXDLQGDQRSUD]RGHWHUPLQDGRSHODOHJLVODomRDSOLFiYHO$$VVHPEOHLD*HUDOLQVWDODU
VHiHPSULPHLUDFRQYRFDomRFRPDSUHVHQoDGHDFLRQLVWDVUHSUHVHQWDQGRQRPtQLPR YLQWH
HFLQFRSRUFHQWR GRWRWDOGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDVDOYRTXDQGRDOHLH[LJLUquórum
PDLV HOHYDGR H REVHUYDGDV DV GLVSRVLo}HV GR (VWDWXWR 6RFLDO H HP VHJXQGD FRQYRFDomR FRP
TXDOTXHUQ~PHURGHDFLRQLVWDV

b)
competências

&DEHD$VVHPEOHLD*HUDODOpPGDVFRPSHWrQFLDVTXHOKHFDEHPSRUIRUoDGHOHLD WRPDUDVFRQWDV
GRVDGPLQLVWUDGRUHVH[DPLQDUGLVFXWLUHYRWDUDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVE HOHJHUHGHVWLWXLUD
TXDOTXHUWHPSRRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGR&RQVHOKR)LVFDOTXDQGRLQVWDODGR
F  IL[DU D UHPXQHUDomR JOREDO DQXDO GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GD 'LUHWRULD
DVVLP FRPR D GRV PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO VH LQVWDODGR G  UHIRUPDU R (VWDWXWR 6RFLDO H 
GHOLEHUDU VREUH DXPHQWR RX UHGXomR GR FDSLWDO VRFLDO RX HPLVVmR GH Do}HV RX RXWURV YDORUHV
PRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDH[FHWRTXDQGRHPFRQIRUPLGDGHFRP
RGLVSRVWRQRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOI VXVSHQGHURH[HUFtFLRGHGLUHLWRVGRVDFLRQLVWDVQRV
WHUPRV GR DUWLJR  GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV J  GHOLEHUDU VREUH D REWHQomR H R
FDQFHODPHQWRGHUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDQD&90K GHOLEHUDUDVDtGDGD&RPSDQKLDGR1RYR
0HUFDGRDTXDOGHYHUiVHUFRPXQLFDGDj%SRUHVFULWRFRPDQWHFHGrQFLDSUpYLDGH WULQWD 
GLDV L  HVFROKHU HPSUHVD HVSHFLDOL]DGD UHVSRQViYHO SHOD HODERUDomR GH ODXGR GH DYDOLDomR QRV
FDVRVHQDIRUPDSUHYLVWDQR(VWDWXWR6RFLDOM HOHJHUROLTXLGDQWHEHPFRPRR&RQVHOKR)LVFDOTXH
GHYHUiIXQFLRQDUQRSHUtRGRGHOLTXLGDomR

c)
endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral
estarão à disposição dos acionistas para análise

2V GRFXPHQWRV UHODWLYRV j DVVHPEOHLD JHUDO HVWDUmR j GLVSRVLomR GRV DFLRQLVWDV QD VHGH GD
&RPSDQKLD QD $YHQLGD 0DUJLQDO (VTXHUGD Q  'LVWULWR ,QGXVWULDO &(3  6mR
-RDTXLPGD%DUUD63QRVLWHGD&90 ZZZFYPJRYEU QRVLWHGD% ZZZEFRPEU HQRVLWH
GHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD ZZZYLWWLDFRPEUUL 

G
identificação e administração de conflitos de interesses

1mR DGRWDPRV XP PHFDQLVPR HVSHFtILFR SDUD LGHQWLILFDU FRQIOLWRV GH LQWHUHVVH QR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRDSOLFDQGRVHjKLSyWHVHDVUHJUDVFRQVWDQWHVQDOHJLVODomREUDVLOHLUD2VFRQIOLWRVGH
LQWHUHVVH VmR LGHQWLILFDGRV QRV WHUPRV GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV H DGPLQLVWUDGRV SHOR
SUHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

'H DFRUGR FRP D /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV QmR SRGHUi VHU HOHLWR FRPR DGPLQLVWUDGRU GD
&RPSDQKLD VDOYR GLVSHQVD GD DVVHPEOHLD JHUDO DTXHOH TXH WLYHU LQWHUHVVH FRQIOLWDQWH FRP D
VRFLHGDGH

$OHLGLVS}HDLQGDTXHpYHGDGRDRDGPLQLVWUDGRULQWHUYLUHPTXDOTXHURSHUDomRVRFLDOHPTXHWLYHU
LQWHUHVVH FRQIOLWDQWH FRP R GD FRPSDQKLD EHP FRPR QD GHOLEHUDomR TXH D UHVSHLWR WRPDUHP RV
GHPDLVDGPLQLVWUDGRUHVFXPSULQGROKHFLHQWLILFiORVGRVHXLPSHGLPHQWRHID]HUFRQVLJQDUHPDWD
GHUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXGD'LUHWRULDDQDWXUH]DHH[WHQVmRGRVHXLQWHUHVVH
1mRREVWDQWHDGPLWHVHTXHRDGPLQLVWUDGRUFRQWUDWHFRPDFRPSDQKLDHPFRQGLo}HVUD]RiYHLVRX
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HTXLWDWLYDV LGrQWLFDV jV TXH SUHYDOHFHP QR PHUFDGR RX HP TXH D FRPSDQKLD FRQWUDWDULD FRP
WHUFHLURV

1RTXHVHUHIHUHHVSHFLILFDPHQWHDRVDGPLQLVWUDGRUHVTXHWDPEpPIRUHPQRVVRVDFLRQLVWDVD/HL
GDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVGLVS}HTXHRDFLRQLVWDQmRSRGHUiYRWDUQDVGHOLEHUDo}HVGDDVVHPEOHLD
JHUDOUHODWLYDVDRODXGRGHDYDOLDomRGHEHQVFRPTXHFRQFRUUHUSDUDDIRUPDomRGRFDSLWDOVRFLDOH
jDSURYDomRGHVXDVFRQWDVFRPRDGPLQLVWUDGRUQHPHPTXDLVTXHURXWUDVTXHSXGHUHPEHQHILFLi
ORGHPRGRSDUWLFXODURXHPTXHWLYHULQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRQRVVR$GHOLEHUDomRWRPDGDHP
GHFRUUrQFLDGRYRWRGHDFLRQLVWDTXHWHPLQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRGD&RPSDQKLDpDQXOiYHOR
DFLRQLVWD UHVSRQGHUi SHORV GDQRV FDXVDGRV H VHUi REULJDGR D WUDQVIHULU SDUD D FRPSDQKLD DV
YDQWDJHQVTXHWLYHUDXIHULGR1RPRPHQWRQmRKiSURMHWRVGHLPSODQWDomRGHQRYDVSUiWLFDVVREUH
RDVVXQWR

$GLFLRQDOPHQWHSRVVXtPRVXPD3ROtWLFDGH7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVTXHVHHQFRQWUD
DOLQKDGDjVH[LJrQFLDVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSDUWLFXODUPHQWHQRVWHUPRVGRVDUWLJRV
 H  TXH GL] UHVSHLWR DR QHFHVViULR GHYHU GH OHDOGDGH GRV DGPLQLVWUDGRUHV SDUD FRP D
&RPSDQKLD H[LJLQGR TXH RV LQWHUHVVHV GD FRPSDQKLD VHPSUH VH VREUHSRQKDP DRV LQWHUHVVHV
SHVVRDLVGRVWRPDGRUHVGHGHFLVmR$GHPDLVKDYHQGRFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVFDEHDRDGPLQLVWUDGRU
FRPXQLFDUDRVGHPDLVEHPFRPRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGDVLWXDomRGHFRQIOLWRWRUQDQGR
VHLPSHGLGRGHLQWHUYLUQDRSHUDomRHGHYHQGRID]HUFRQVWDUHPDWDGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
DQDWXUH]DHH[WHQVmRGRVHXLQWHUHVVH

1RVWHUPRVGHVWDSROtWLFDRDGPLQLVWUDGRUGD&RPSDQKLDTXHHVWLYHUHQYROYLGRHPWUDQVDo}HVFRP
SDUWHV UHODFLRQDGDV RX RXWUD VLWXDomR TXH UHSUHVHQWH SRWHQFLDO FRQIOLWR GH LQWHUHVVH GHYHUi L 
PDQLIHVWDURVHXFRQIOLWRGHLQWHUHVVHH[SOLFDQGRVHXHQYROYLPHQWRHIRUQHFHQGRGHWDOKHVDFHUFD
GDVLWXDomR LL QmRSDUWLFLSDUGDVGLVFXVV}HVTXHHQYROYDPGHFLVmRVREUHRWHPDH LLL DEVWHUVH
GHYRWDUHPGHOLEHUDo}HVVREUHRPDWpULD

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

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLUHJUDVSROtWLFDVRXSUiWLFDVIRUPDOL]DGDVSDUDVROLFLWDomRGHSURFXUDo}HV
SHOD$GPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRHPVXDVDVVHPEOHLDVJHUDLV

f)
formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procurações outorgados
por acionistas, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma,
notarização, consularização e tradução juramentada e se o emissor admite procurações
outorgadas por acionistas por meio eletrônico

2V DFLRQLVWDV SRGHUmR VHU UHSUHVHQWDGRV HP $VVHPEOHLDV *HUDLV SRU SURFXUDGRU FRQVWLWXtGR QD
IRUPDGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVGHYHQGRDSUHVHQWDUj&RPSDQKLDDOpPGR
RULJLQDORXFySLDDXWHQWLFDGDGRGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHHRULJLQDORXFySLDDXWHQWLFDGDGRVDWRV
VRFLHWiULRV TXH FRPSURYHP D UHSUHVHQWDomR OHJDO D  FRPSURYDQWH H[SHGLGR SHOD LQVWLWXLomR
ILQDQFHLUD SUHVWDGRUD GRV VHUYLoRV GH HVFULWXUDomR GDV Do}HV GD &RPSDQKLD FRP QR Pi[LPR 
FLQFR GLDVGHDQWHFHGrQFLDGDGDWDGDUHDOL]DomRGDV$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLDH E 
RULJLQDORXFySLDDXWHQWLFDGDGRLQVWUXPHQWRGHRXWRUJDGHSRGHUHVGHUHSUHVHQWDomR

4XDQGRRVDFLRQLVWDVIRUHPUHSUHVHQWDGRVSRUSURFXUDGRUDRXWRUJDGHSRGHUHVGHUHSUHVHQWDomR
GHYHUiWHUVLGRUHDOL]DGDKiPHQRVGHDQRQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHV
SRU$o}HV(PFXPSULPHQWRDRGLVSRVWRQRDUWLJRHGD/HLQGHGHMDQHLUR
GHFRQIRUPHDOWHUDGD ³&yGLJR&LYLO´ DSURFXUDomRGHYHUiFRQWHULQGLFDomRGROXJDURQGHIRL
SDVVDGD TXDOLILFDomR FRPSOHWD GR RXWRUJDQWH H GR RXWRUJDGR GDWD H REMHWLYR GD RXWRUJD FRP D
GHVLJQDomRHH[WHQVmRGRVSRGHUHVFRQIHULGRVFRQWHQGRRUHFRQKHFLPHQWRGDILUPDGRRXWRUJDQWH

$VSHVVRDVQDWXUDLVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDVRPHQWHSRGHUmRVHUUHSUHVHQWDGDVQDV$VVHPEOHLDV
*HUDLV SRU SURFXUDGRU TXH VHMD DFLRQLVWD DGPLQLVWUDGRU GD &RPSDQKLD DGYRJDGR RX LQVWLWXLomR
ILQDQFHLUD FRQVRDQWH SUHYLVWR QR DUWLJR   GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV $V SHVVRDV
MXUtGLFDV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD SRGHUmR VHU UHSUHVHQWDGDV SRU SURFXUDGRU FRQVWLWXtGR HP
FRQIRUPLGDGH FRP VHX FRQWUDWR RX HVWDWXWR VRFLDO H VHJXQGR DV QRUPDV GR &yGLJR &LYLO VHP D
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QHFHVVLGDGHGHWDOSHVVRDVHUDGPLQLVWUDGRUGD&RPSDQKLDDFLRQLVWDRXDGYRJDGR 3URFHVVR&90
5-MXOJDGRHP 

2UHSUHVHQWDQWHGRDFLRQLVWDSHVVRDMXUtGLFDGHYHUiDSUHVHQWDUFySLDRULJLQDORXDXWHQWLFDGDGRV
VHJXLQWHV GRFXPHQWRV GHYLGDPHQWH UHJLVWUDGRV QR yUJmR FRPSHWHQWH D  FRQWUDWR RX HVWDWXWR
VRFLDOH E DWRVRFLHWiULRGHHOHLomRGRDGPLQLVWUDGRUTXH EL FRPSDUHFHUjUHVSHFWLYD$VVHPEOHLD
*HUDO FRPR UHSUHVHQWDQWH GD SHVVRD MXUtGLFD RX ELL  DVVLQDU SURFXUDomR SDUD TXH WHUFHLUR
UHSUHVHQWHDFLRQLVWDSHVVRDMXUtGLFD

1RWRFDQWHDRVIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRDUHSUHVHQWDomRGRVFRWLVWDVQDV$VVHPEOHLDV*HUDLVFDEHUi
jLQVWLWXLomRDGPLQLVWUDGRUDRXJHVWRUDREVHUYDGRRGLVSRVWRQRUHJXODPHQWRGRIXQGR1HVVHFDVR
R UHSUHVHQWDQWH GD DGPLQLVWUDGRUD RX JHVWRUD GR IXQGR DOpP GRV GRFXPHQWRV VRFLHWiULRV DFLPD
PHQFLRQDGRV UHODFLRQDGRV j JHVWRUD RX j DGPLQLVWUDGRUD GHYHUi DSUHVHQWDU FySLD VLPSOHV GR
UHJXODPHQWRGRIXQGRGHYLGDPHQWHUHJLVWUDGRQRyUJmRFRPSHWHQWH

2VGRFXPHQWRVGRVDFLRQLVWDVH[SHGLGRVQRH[WHULRUGHYHPFRQWHUUHFRQKHFLPHQWRGDVILUPDVGRV
VLJQDWiULRVSRU7DEHOLmR3~EOLFRVHUDSRVWLODGRVRXFDVRRSDtVGHHPLVVmRGRGRFXPHQWRQmRVHMD
VLJQDWiULR GD &RQYHQomR GH +DLD &RQYHQomR GD $SRVWLOD  OHJDOL]DGRV HP &RQVXODGR %UDVLOHLUR
WUDGX]LGRVSRUWUDGXWRUMXUDPHQWDGRPDWULFXODGRQD-XQWD&RPHUFLDOHUHJLVWUDGRVQR5HJLVWURGH
7tWXORVH'RFXPHQWRV

$&RPSDQKLDQmRDGRWDSURFHGLPHQWRGHRXWRUJDGHSURFXUDo}HVSRUPHLRHOHWU{QLFR

g)
formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando
enviados diretamente à Companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa
reconhecimento de firma, notarização e consularização

3DUD SDUWLFLSDU GD $VVHPEOHLD *HUDO SRU PHLR GHVVD PRGDOLGDGH RV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD
GHYHUmRSUHHQFKHURVFDPSRVSUySULRVDVVLQDUR%ROHWLPGH9RWRHHQYLiORDOWHUQDWLYDPHQWHSDUD
L  R $JHQWH (VFULWXUDGRU FRQIRUPH DEDL[R GHILQLGR  GDV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD LL  R
DJHQWH GH FXVWyGLD UHVSRQViYHO SHOD FXVWyGLD GDV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD GH VXD
WLWXODULGDGH ³$JHQWHGH&XVWyGLD´ GHVGHTXHHOHHVWHMDDSWRDUHFHEHUR%ROHWLPGH9RWRQRVWHUPRV
GD,QVWUXomR&90RXDLQGD LLL D&RPSDQKLDGLUHWDPHQWH

1HVWH VHQWLGR D &RPSDQKLD LQIRUPD TXH R DJHQWH HVFULWXUDGRU GH VXDV Do}HV D VDEHU %DQFR
%UDGHVFR6$QRVWHUPRVGRFRQYrQLRILUPDGRFRPD&RPSDQKLDUHFHEHUiHPWRGDDVXDUHGHGH
DJrQFLDV EDQFiULDV HVSDOKDGDV SRU WRGR R WHUULWyULR QDFLRQDO FRQIRUPH QRUPDV GLYXOJDGDV SHOR
HVFULWXUDGRU R EROHWLP GH YRWR GH VHXV DFLRQLVWDV TXH QmR GHWHQKDP Do}HV REMHWR GH GHSyVLWR
FHQWUDOL]DGR 2V DFLRQLVWDV RX VHXV UHSUHVHQWDQWHV GHYHUmR FRPSDUHFHU HP TXDOTXHU DJrQFLD
EDQFiULDGR$JHQWH(VFULWXUDGRUPXQLGRVGHGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHYiOLGRRULJLQDOFRPIRWRH
QRFDVRGHDFLRQLVWDVFRQVLGHUDGRVSHVVRDVMXUtGLFDVHRXUHSUHVHQWDGRVSRUSURFXUDGRUGHYHUmR
VHUDSUHVHQWDGRVRVGRFXPHQWRVGHUHSUHVHQWDomRFRPSHWHQWHVDOpPGR%ROHWLPGH9RWR

$OpPGLVVRFDEHVDOLHQWDUTXHQRVWHUPRVGD,QVWUXomR&90RVDJHQWHVGHFXVWyGLDSRGHP
PDVQmRVmRREULJDGRVDUHFHEHURV%ROHWLQVGH9RWRGRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD(PUD]mRGLVVR
pUHFRPHQGDGRDRVDFLRQLVWDVTXHYHULILTXHPMXQWRDRUHVSHFWLYR$JHQWHGH&XVWyGLDVHRPHVPR
SUHVWDUi WDO VHUYLoR EHP FRPR VHXV FXVWRV H SURFHGLPHQWRV 1RV FDVRV HP TXH R $JHQWH GH
&XVWyGLDRSWHSRUUHFHEHURV%ROHWLQVGH9RWRRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDSRGHUmRWDPEpPDVHX
H[FOXVLYRFULWpULRHQFDPLQKDUR%ROHWLPGH9RWRGLUHWDPHQWHDWDLVDJHQWHV

$LQGD QRV WHUPRV GD ,QVWUXomR &90  RV DFLRQLVWDV TXH DVVLP GHVHMDUHP WDPEpP SRGHUmR
HQFDPLQKDUR%ROHWLPGH9RWRGLUHWDPHQWHSDUDD&RPSDQKLDHQHVWHFDVRGHYHPREVHUYDUDV
UHJUDVDVHJXLU

L  R %ROHWLP GH 9RWR VRPHQWH VHUi UHFHELGR TXDQGR HQYLDGR ILVLFDPHQWH SRU YLD SRVWDO
HQGHUHoDGRDR'HSDUWDPHQWRGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDORFDOL]DGRQD
FLGDGHGH6mR-RDTXLPGD%DUUD(VWDGRGH6mR3DXORQD$YHQLGD0DUJLQDOQ
'LVWULWR ,QGXVWULDO &(3  RX TXDQGR HQYLDGR SRU HPDLO SDUD R VHJXLQWH
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HQGHUHoR HOHWU{QLFR UL#YLWWLDFRPEU GHYHQGR RV RULJLQDLV QHVWH ~OWLPR FDVR VHUHP
HQFDPLQKDGRVj&RPSDQKLDDQWHVGDGDWDSUHYLVWDSDUDUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLD*HUDO

LL  R%ROHWLPGH9RWRGHYHUiFRQWHUORFDOGDWDHDVVLQDWXUDGRDFLRQLVWDVROLFLWDQWH&DVRR
DFLRQLVWD VHMD FRQVLGHUDGR XPD SHVVRD MXUtGLFD QRV WHUPRV GD OHJLVODomR EUDVLOHLUD D
DVVLQDWXUDGHYHUiVHUGHVHXVUHSUHVHQWDQWHVOHJDLVRXSURFXUDGRUHVFRPSRGHUHVSDUD
SUiWLFDGHVWHWLSRGHDWR

LLL  R%ROHWLPGH9RWRHQFDPLQKDGRGLUHWDPHQWHj&RPSDQKLDGHYHUiHVWDUDFRPSDQKDGRGD
GRFXPHQWDomR TXH FRPSURYH D TXDOLGDGH GH DFLRQLVWD RX GH UHSUHVHQWDQWH OHJDO GR
DFLRQLVWDVLJQDWiULRREVHUYDGRVSRUWDQWRRVUHTXLVLWRVHIRUPDOLGDGHVLQGLFDGRVQRHGLWDO
GHFRQYRFDomRGD$VVHPEOHLD*HUDO

2%ROHWLPGH9RWRTXHHVWLYHUGHVDFRPSDQKDGRGDGRFXPHQWDomRQHFHVViULDjFRPSURYDomRGD
FRQGLomRGHDFLRQLVWDRXjFRPSURYDomRGHVXDUHSUHVHQWDomRQmRVHUiFRQVLGHUDGRYiOLGRHHP
FRQVHTXrQFLDQmRVHUiSURFHVVDGRSHOD&RPSDQKLDSRGHQGRFRQWXGRVHUFRUULJLGRHUHHQYLDGR
SHORDFLRQLVWDj&RPSDQKLDREVHUYDGRVRVSUD]RVHSURFHGLPHQWRVHVWDEHOHFLGRVQD,QVWUXomR&90


6HUiDGPLWLGRR%ROHWLPGH9RWRTXHIRUUHFHELGRSHOR$JHQWH(VFULWXUDGRUSHOR$JHQWHGH&XVWyGLD
FRQIRUPHRFDVR HRXSHOD&RPSDQKLDDWp VHWH GLDVDQWHVGDGDWDGHUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLD
*HUDOQRVWHUPRVGD,QVWUXomR&90

h)
se a Companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a
distância ou de participação a distância

$ &RPSDQKLD QmR GLVSRQLELOL]D VLVWHPD HOHWU{QLFR SUySULR GH UHFHELPHQWR GR EROHWLP GH YRWR D
GLVWkQFLDRXGHSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD7DPEpPQmRGLVSRQLELOL]DPHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDomRj
GLVWkQFLD RX XP VLVWHPD SDUD WUDQVPLVVmR DR YLYR GR YtGHR HRX iXGLR GDV DVVHPEOHLDV JHUDLV
5HVVDOWDVHTXHFRQVLGHUDQGRRGLVSRVWRQRDUWLJR&GD,QVWUXomR&90WDLVVLVWHPDVQmR
VmRREULJDWyULRVj&RPSDQKLDDLQGDTXHVHYHULILFDGDDQHFHVVLGDGHGHVXDLPSOHPHQWDomRHP
XPIXWXURSUy[LPRD&RPSDQKLDSRGHUiLPSOHPHQWiORV

i)
instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação,
chapas ou candidatos a membros do Conselho de Administração e do conselho fiscal no
boletim de voto a distância

1RVWHUPRVGD,QVWUXomR&90VHUiDVVHJXUDGRDRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDREVHUYDGDVD
UHJXODomRYLJHQWHHDVLQVWUXo}HVFRQWLGDVQHVWHLWHPRGLUHLWRGHLQGLFDUFDQGLGDWRVDRFDUJRGH
PHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDEHPFRPRPDWpULDVTXHVHMDPFRQVLGHUDGDV
SHUWLQHQWHVSDUDLQFOXVmRQDRUGHPGRGLDGHVXDVDVVHPEOHLDVJHUDLVRUGLQiULDV

Regras Gerais

7RGDV DV VROLFLWDo}HV GH LQFOXVmR GH PDWpULDV SDUD GHOLEHUDomR H GH FDQGLGDWRV D PHPEUR GR
&RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD GHYHUmR REHGHFHU RV SUD]RV HVWLSXODGRV QD ,QVWUXomR
&90  SDUD WDQWR TXDLV VHMDP L   TXDUHQWD H FLQFR  GLDV DQWHV GD GDWD GH UHDOL]DomR GD
$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDH LL  YLQWHHFLQFR GLDVDQWHVGDGDWDGHUHDOL]DomRGH$VVHPEOHLD
*HUDO ([WUDRUGLQiULD QHVWH FDVR H[FOXVLYDPHQWH SDUD VROLFLWDo}HV GH LQFOXVmR GH FDQGLGDWRV D
PHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQDVDVVHPEOHLDVJHUDLVH[WUDRUGLQiULDVTXHYHQKDPDVHU
FRQYRFDGDVSDUDHVWHILPHGHYHUmRVHUHQFDPLQKDGDVGLUHWDPHQWHj&RPSDQKLDHQGHUHoDGRDR
GHSDUWDPHQWRGH5HODomRFRPRV,QYHVWLGRUHVQDFLGDGHGH6mR-RDTXLPGD%DUUD(VWDGRGH6mR
3DXORQD$YHQLGD0DUJLQDOQ'LVWULWR,QGXVWULDO&(3RXTXDQGRHQYLDGRSRUH
PDLO SDUD R HQGHUHoR UL#YLWWLDFRPEU GHYHQGR RV RULJLQDLV QHVWH ~OWLPR FDVR VHUHP
HQFDPLQKDGRVj&RPSDQKLDDQWHVGRWHUPRILQDOGRSUD]RLQGLFDGRQRVVXELWHQV³L´H³LL´DFLPD

$VROLFLWDomRGHLQFOXVmRGHPDWpULDVRXGHFDQGLGDWRVGHYHUiFRQWHUORFDOGDWDHDVVLQDWXUDGR
DFLRQLVWDVROLFLWDQWH&DVRRDFLRQLVWDVHMDFRQVLGHUDGRXPDSHVVRDMXUtGLFDQRVWHUPRVGDOHJLVODomR
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EUDVLOHLUDDDVVLQDWXUDGHYHUiVHUGHVHXVUHSUHVHQWDQWHVOHJDLVRXSURFXUDGRUHVFRPSRGHUHVSDUD
SUiWLFDGHVWHWLSRGHDWR

$OpPGLVVRWRGDHTXDOTXHUVROLFLWDomRGHYHUiHVWDUDFRPSDQKDGDGDGRFXPHQWDomRFRPSUREDWyULD
GHUHSUHVHQWDomRGRDFLRQLVWDLQGLFDGDQDDOtQHD³I´GHVWHLWHP

$LQGDDVVROLFLWDo}HVGHLQFOXVmRGHYHUmRVHUHODERUDGDVHPOLQJXDJHPFODUDREMHWLYDHTXHQmR
LQGX]DRVDFLRQLVWDVDHUURGHYHQGRFRQWHUQRPi[LPR GRLVPLOHFHP FDUDFWHUHV LQFOXLQGR
RVHVSDoRV SRUPDWpULDFDQGLGDWRGHYHQGRDLQGDVHUIRUPXODGDFRPRXPDSURSRVWDLQGLFDQGRDR
ILQDORDFLRQLVWDUHVSRQViYHOSRUVXDDXWRULDGHPRGRTXHEDVWHDRVGHPDLVDFLRQLVWDVDSURYiOD
UHMHLWiODRXDEVWHUVHGHGHOLEHUDUVREUHHOD

$GLFLRQDOPHQWH GHYHUmR VHU HQFDPLQKDGDV MXQWDPHQWH FRP DV VROLFLWDo}HV GH LQFOXVmR WRGDV DV
LQIRUPDo}HVQHFHVViULDVDRFRUUHWRHQWHQGLPHQWRGDPDWpULDHPGHOLEHUDomRHVSHFLDOPHQWHFDVR
HODVHHQTXDGUHQRUROGHPDWpULDVTXHUHTXHUHPLQIRUPDo}HVHVSHFtILFDVQRVWHUPRVGRVDUWLJRV
DGD,QVWUXomR&90

3RU ILP DV VROLFLWDo}HV GH LQFOXVmR GH PDWpULDV HRX FDQGLGDWRV GHYHUmR YLU DFRPSDQKDGDV GDV
LQIRUPDo}HVLQGLFDGDVQR$QH[R0,,GGD,QVWUXomR&90

$ VROLFLWDomR GH LQFOXVmR TXH HVWLYHU GHVDFRPSDQKDGD GD GRFXPHQWDomR QHFHVViULD QmR VHUi
FRQVLGHUDGDYiOLGDHHPFRQVHTXrQFLDQmRVHUiSURFHVVDGDSHOD&RPSDQKLDSRGHQGRFRQWXGR
VHU FRUULJLGD H UHHQYLDGD SHOR DFLRQLVWD j &RPSDQKLD REVHUYDGRV RV SUD]RV H SURFHGLPHQWRV
HVWDEHOHFLGRVQD,QVWUXomR&90

3RUILPQRVWHUPRVGRLQFLVR,,GRDUWLJR/GD,QVWUXomR&90VRPHQWHSRGHUmRHQFDPLQKDU
VROLFLWDo}HVGHLQFOXVmRGHSURSRVWDVGHGHOLEHUDomRQRkPELWRGDVDVVHPEOHLDVJHUDLVRUGLQiULDV
RVDFLRQLVWDVTXHGHWLYHUHPSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDLJXDORXVXSHULRUD FLQFRLQWHLURVSRUFHQWR 
GRFDSLWDOVRFLDOWRWDOGD&RPSDQKLD3RUVXDYH]QRVWHUPRVGRLQFLVR,GRDUWLJR/GD,QVWUXomR
&90  SRGHUmR HQFDPLQKDU LQGLFDo}HV GH FDQGLGDWRV j HOHLomR GH PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD QR kPELWR GDV DVVHPEOHLDV JHUDLV RUGLQiULDV H H[WUDRUGLQiULDV
GHVWLQDGDVDGHOLEHUDUVREUHHVWDVPDWpULDVRVDFLRQLVWDVTXHGHWLYHUHPSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDLJXDO
RXVXSHULRUD GRLVLQWHLURVHFLQFRGpFLPRVSRUFHQWR GRWRWDOGDVDo}HVGHPHVPDHVSpFLH
HRXFODVVHGHDo}HVHPLWLGDVSHOD&RPSDQKLD

M
VH D &RPSDQKLD GLVSRQLELOL]D IyUXQV H SiJLQDV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV
GHVWLQDGRV D UHFHEHU H FRPSDUWLOKDU FRPHQWiULRV GRV DFLRQLVWDV VREUH DV SDXWDV GDV
DVVHPEOHLDV

$ &RPSDQKLD QmR GLVSRQLELOL]D IyUXQV H SiJLQDV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV GHVWLQDGRV D
UHFHEHU H FRPSDUWLOKDU FRPHQWiULRV GRV DFLRQLVWDV VREUH DV SDXWDV GDV DVVHPEOHLDV &DVR VH
YHULILTXH D H[LVWrQFLD GHVVD GHPDQGD HP PRPHQWR IXWXUR D &RPSDQKLD DYDOLDUi RV PHOKRUHV
PpWRGRVGHLPSOHPHQWDomRGHVLVWHPDVFRPRRVPHQFLRQDGRV

N
2XWUDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVjSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLDHDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRDR
YRWRDGLVWkQFLD

2XWUDV LQIRUPDo}HV UHODWLYDV j SDUWLFLSDomR j GLVWkQFLD QDV DVVHPEOHLDV GD &RPSDQKLD VHUmR
GLYXOJDGDVSRURFDVLmRGHVXDFRQYRFDomR
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12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração
a)

frequência das reuniões:

O Estatuto Social prevê que o Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos
4 (quatro) vezes ao ano, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais da Companhia
assim o exigirem.
As reuniões são convocadas mediante notificação enviada por correio ou e-mail, todos com aviso de
recebimento, contendo informações sobre o local, data, horário e ordem do dia da reunião, e enviada
com todos os documentos objeto de deliberação. A notificação de convocação é enviada com, pelo
menos, 15 (quinze) dias de antecedência da data da reunião.
No último exercício social, o Conselho de Administração realizou 7 (sete) reuniões.
b)
se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou
vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho
Salvo pelas matérias da cláusula 6.4 do Acordo de Acionistas da Companhia, todas as matérias
serão aprovadas pelo voto da maioria dos membros. No caso das matérias previstas na cláusula 6.4,
estas devem ser aprovadas por pelo menos um dos membros do Conselho de Administração, sendo
que, necessariamente, o voto precisa ser do membro eleito pelo Investidor.
c)

regras de identificação e administração de conflitos de interesses

A Política de Transações com Partes Relacionadas, aprovada pelo Conselho de Administração em 16
de novembro de 2020, visa estabelecer regras a fim de assegurar que todas as decisões envolvendo
partes relacionadas e outras situações com potencial conflito de interesses sejam tomadas tendo em
vista os nossos interesses. A Política de Transações com Partes Relacionadas interpreta conflito de
interesses como uma situação que emerge quando uma pessoa se encontra envolvida em processo
decisório, negócio ou potencial transação em que ela tenha o poder de influenciar ou direcionar o
resultado final deste processo e, assim, assegurar uma vantagem indevida para si, algum familiar ou
terceiros, ou ainda que possa interferir na sua capacidade de julgamento isento, prejudicando o nosso
melhor interesse. Dessa forma, a nossa Política estabelece alguns procedimentos a serem observados
pelos administradores envolvidos em operações com partes relacionadas ou potenciais conflitos de
interesse.
Os nossos administradores ou os administradores de nossas controladas envolvido no processo de
aprovação de qualquer transação com partes relacionadas, que estiver em uma situação pessoal de
conflito de interesses, deverá informar essa situação à nossa Diretoria ou ao nosso Conselho de
Administração (a depender do órgão responsável pela aprovação da transação com parte relacionada)
e deverá explicar seu envolvimento na transação e, mediante solicitação, fornecer detalhes e
explicações sobre os termos e condições da transação e sua situação. Neste caso, o administrador
conflitado deverá se ausentar da parte final da discussão, incluindo o processo de votação da matéria.
Para mais informações sobre a nossa Política de Transações com Partes Relacionadas, vide item 16.1
deste Formulário de Referência. A íntegra da nossa Política de Transações com Partes Relacionadas
pode ser acessada no nosso site de relações com investidores (www.vittia.com.br/ri) e no site da
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), na categoria "Política de Transações entre Partes
Relacionadas.
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d)
se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do Conselho
de Administração formalmente aprovada, informando, em caso positivo:
i.órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor
divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser
consultado; e
Em reunião realizada em 16 de novembro de 2020, os membros do nosso Conselho de
Administração aprovaram a nossa política de indicação dos membros do Conselho de Administração,
da Diretoria, do Conselho Fiscal e dos Comitês de Assessoramento ("Política de Indicação"). A
íntegra da nossa Política de Indicação pode ser acessada no nosso site de relações com investidores
(www.vittia.com.br/ri) e no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), na categoria
"Política de indicação".
ii.principais características da política, incluindo regras relativas ao processo de indicação
dos membros do Conselho de Administração, à composição do órgão e à seleção de seus
membros
A Política de Indicação estabelece as diretrizes, critérios e procedimentos para a indicação de
membros ao Conselho de Administração, Diretoria e membros de comitês de assessoramento do
Conselho de Administração da nossa Companhia. Como diretriz geral, a Política prevê que o
processo de indicação de candidatos deve visar que os cargos elegíveis sejam preenchidos por
membros de perfil diversificado, levando-se em conta conhecimentos, experiências,
comportamentos, aspectos culturais, faixa etária e gênero. Adicionalmente, os indicados aos cargos
deverão ser profissionais altamente qualificados, com notável experiência profissional, técnica e
acadêmica, com reputação ilibada.
Os principais procedimentos estabelecidos pela Política de Indicação estão descritos abaixo:
A indicação de membros do Conselho de Administração da Companhia deverá obedecer aos
seguintes critérios, além dos requisitos legais, regulamentares, e daqueles expressos no Estatuto
Social da Companhia:
(i) alinhamento e comprometimento com os valores e a cultura da Companhia e seu Código
de Ética;
(ii) reputação ilibada;
(iii) não ter sido objeto de decisão irrecorrível que o suspendeu ou o inabilitou, por parte da
CVM, que o tenha tornado inelegível aos cargos de administrador de companhia aberta;
(iv) não ter sido impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação,
corrupção ativa ou passiva, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública, a
propriedade ou o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede acesso a cargos
públicos;
(v) formação acadêmica compatível com as atribuições dos membros do Conselho de
Administração, conforme descritas no Estatuto Social;
(vi) experiência profissional em temas diversificados;
(vii) estar isento de conflito de interesse com a Companhia (salvo dispensa da assembleia
geral); e
(viii) disponibilidade de tempo para dedicar-se adequadamente à função e responsabilidade
assumida, que vai além da presença nas reuniões do Conselho de Administração e da leitura
prévia da documentação.
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Nos termos da Política de Indicação, a indicação dos membros para composição do Conselho de
Administração poderá ser feita pela administração ou por qualquer acionista da Companhia, nos
termos da Lei das Sociedades por Ações.
Nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002, o acionista que submeter
a indicação de membro do Conselho de Administração deverá apresentar, no mesmo ato:
(i) cópia do instrumento de declaração de desimpedimento, nos termos da Instrução CVM 367,
ou declarar que obteve do indicado a informação de que está em condições de firmar tal
instrumento, indicando as eventuais ressalvas; e
(ii) currículo do candidato indicado, contendo, no mínimo, sua qualificação, experiência
profissional, escolaridade, principal atividade profissional que exerce no momento e indicação
de quais cargos ocupa em conselhos de administração, fiscal ou consultivo em outras
companhias e o atendimento aos requisitos da Política de Indicação.
Adicionalmente, para fins de cumprimento da Política de Indicação, o Conselho de Administração da
companhia deverá indicar, para composição da Diretoria, profissionais que saibam combinar, de
modo harmônico, o interesse da Companhia, dos acionistas, gestores e associados, bem como a
responsabilidade social e ambiental da Companhia, pautados pela legalidade e pela ética. A
indicação deve visar também à formação de um grupo alinhado com os princípios e valores da
Companhia tendo em vista a diversidade, inclusive de gênero, almejando sua ocupação por pessoas
com competências complementares e habilidades para implementar as estratégias, enfrentar os
desafios e atingir os objetivos da Companhia.
A indicação dos Diretores da Companhia deverá obedecer aos seguintes critérios, de acordo com
sua função:
(i) alinhamento e comprometimento com os valores e à cultura da Companhia, seu Código de
Ética e suas políticas internas;
(ii) reputação ilibada;
(iii) formação acadêmica compatível com as atribuições de diretor ou experiência profissional
mínima, tendo exercido funções similares àquelas a serem desempenhadas no mandato de
Diretor ou tendo reunido capacidades e experiências que sejam do interesse da Companhia
no momento de sua indicação;
(iv) habilidades para implementar as estratégias, enfrentar os desafios e atingir os objetivos
da Companhia; e
(v) não ter sido objeto de decisão irrecorrível que o suspendeu ou o inabilitou, por parte da
CVM, que o tenha tornado inelegível aos cargos de administrador de companhia aberta;
(vi) não ter sido impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação,
corrupção ativa ou passiva, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública, a
propriedade ou o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede acesso a cargos
públicos;
(vii) isenção de conflito de interesse com a Companhia.
Por fim, com relação aos comitês de assessoramento do Conselho de Administração, a Política de
Indicação prevê que a eleição dos membros dos Comitês pelo Conselho de Administração deverá
obedecer aos seguintes critérios, além de outros estabelecidos na Política:
(i) alinhamento e comprometimento com os valores e à cultura da Companhia, seu Código de
Ética e suas políticas internas;
(ii) reputação ilibada;
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12.3 - Regras, Políticas E Práticas Relativas ao Conselho de Administração

(iii) formação acadêmica compatível com as atribuições do comitê ou experiência profissional
mínima, tendo exercido funções similares àquelas a serem desempenhadas como membro do
Comitê ou tendo reunido capacidades e experiências que sejam do interesse da Companhia;
(iv) estar isento de conflito de interesse com a Companhia; e
(v) disponibilidade de tempo para dedicar-se adequadamente à função e responsabilidade
assumida, que vai além da presença nas reuniões e da leitura prévia da documentação.
A Política de Indicação e sua aplicação são acompanhadas diretamente pelo Conselho de
Administração da Companhia.
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12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem
12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem
O Estatuto Social da Companhia prevê que ela seus acionistas, administradores e membros do
Conselho Fiscal (se instalado), efetivos e suplentes, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem,
perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento toda e qualquer disputa
ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, da sua condição de
emissor, acionistas, administradores, e membros do conselho fiscal, em especial, decorrentes das
disposições contidas na Lei nº 6.385, de 07 de setembro de 1976, conforme alterada, na Lei das
Sociedades por Ações, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho
Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas
aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do
Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do
Mercado, dos regulamentos da B3 e do Contrato de Participação do Novo Mercado.
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Pertence apenas à Diretoria

Administrador de empresas

312.504.618-12

005.747.548-22

Pertence apenas à Diretoria

Pertence apenas à Diretoria

252.191.308-11

Pertence apenas à Diretoria

23/02/1988

Engenheiro Agrônomo

Edgar Zanotto

019.655.691-02

Pertence apenas à Diretoria

24/09/1984

Engenheiro Agrônomo

Henrique Monteiro Ferro

004.130.821-21

Engenheiro mecânico

855.027.907-20

O Sr. Ricardo também exerce o cargo de
membro do Comitê de Auditoria, com
mandato até 16/11/2021.

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

03/01/1961

Ricardo Reisen de Pinho

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Diretor de P&D

O Sr. Henrique não exerce outros cargos
ou funções na Companhia.

19 - Outros Diretores

Diretor Comercial

O Sr. Edgar não exerce outros cargos ou
funções na Companhia.

19 - Outros Diretores

Diretor Industrial

O Sr. Matheus é membro do Comitê de
Ética da Companhia.

19 - Outros Diretores

20/03/1977

Engenheiro químico

Matheus Viotto Bezerra

19 - Outros Diretores
Diretor de Marketing

062.844.888-07

Diretor Administrativo

O Sr. José Roberto não exerce outros
cargos ou funções na Companhia.

21/10/1960

Engenheiro Agrônomo

José Roberto Pereira de Castro

O Sr. Renato é membro do Comitê de
Ética da Companhia.

Pertence apenas à Diretoria

02/02/1960

Administrador de empresas

Renato Peres de Melo
19 - Outros Diretores

Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores

O Sr. Alexandre é membro do Comitê de
Ética da Companhia.

19 - Outros Diretores

Descrição de outro cargo / função

11/02/1983

Cargo eletivo ocupado

Alexandre Del Nero Frizzo

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

Data de posse

Data da eleição
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Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

1 ano

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0
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Profissão

CPF

Engenheira Agrônoma

114.314.488-00

Engenheiro Químico

162.074.108-31

Engenheiro

290.370.998-07

Empresário

223.372.048-20

Administrador

098.998.608-08

Alexandre Del Nero Frizzo - 312.504.618-12

Experiência profissional / Critérios de Independência

O Sr. Wilson é membro do Conselho de
Administração da Companhia, com
mandato de 1 (um) ano, tendo se iniciado
em 16/11/2020.

16/06/1970

Wilson Fernando Romanini

O Sr. Ricardo não exerce outros cargos ou
funções na Companhia.

14/08/1978

Ricardo Propheta Marques

O Sr. Tomaz é membro do Comitê de
Sustentabilidade da Companhia.

10/05/1978

Tomaz Grisanti de Moura

O Sr. Francisco é membro do Comitê de
Sustentabilidade da Companhia.

17/03/1973

Francisco Guilherme Romanini

A Sra. Patrícia Amélia é membro do
Comitê de Sustentabilidade da
Companhia.

03/04/1973

Patrícia Amélia Bueno

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

Diretor Presidente

39 - Outros Conselheiros / Diretores

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

23 - Conselho de Administração
(Suplente)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

21 - Vice Presidente Cons. de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

20 - Presidente do Conselho de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Descrição de outro cargo / função

Cargo eletivo ocupado

Orgão administração

16/11/2020

16/11/2020

03/03/2021

03/03/2021

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

03/03/2021

03/03/2021

Data de posse

Data da eleição
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Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

2 anos

Sim

1 ano

Sim

1 ano

Sim

1 ano

Sim

1 ano

100.00%

2

0.00%

0

100.00%

2

100.00%

2

0.00%

0
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Ricardo Reisen de Pinho - 855.027.907-20

PÁGINA: 265 de 357

O Sr. Henrique não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta,
nos termos da Instrução da CVM n° 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.

O Sr. Henrique é sócio e Diretor de P&D da Companhia e sócio fundador da Biovalens Ltda. Tem 14 anos de experiência em Pesquisa e Desenvolvimento de defensivos biológicos, seleção de microrganismos para
controle biológico, estudos de mecanismos de ação, desenvolvimento de processos de produção e formulações de defensivos biológicos. Como profissional, foi Gerente de produção no Laboratório Farroupilha e,
atualmente, é Conselheiro da Associação Brasileira das Empresas de Controle Biológico (ABCBio), sócio e Diretor de P&D da Biovalens. É graduado em Engenharia Agronômica, Mestre e Doutor em
Agronomia/Fitopatologia com ênfase em controle biológico pela Universidade de Lavras (UFLA) e realizou Doutorado na University of Delaware (UD/EUA).

Henrique Monteiro Ferro - 004.130.821-21

O Sr. Edgar não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução da CVM n° 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.

O Sr. Edgar é Diretor Comercial da Companhia e sócio fundador da Biovalens Ltda. Tem 13 anos de experiência em produtos e mercado de defensivos biológicos. Como profissional teve uma breve passagem na
Monsanto e Agrichem, tendo decidido em seguida fundar a Biovalens. É graduado em Engenharia Agronômica e mestre em Agronomia e Fitopatologia com ênfase em controle biológico de doenças de plantas.

Edgar Zanotto - 019.655.691-02

O Sr. Matheus exerce o cargo de Diretor Industrial na Companhia desde 2016, tendo 20 anos de experiência na área industrial. Exerceu cargos gerenciais de operações, qualidade, gestão, manutenção, projetos e
sustentabilidade. Neste período, atuou na Votorantim Cimentos em unidades localizadas nas regiões Sudeste, Centro Oeste e Norte do país. O Sr. Matheus é Engenheiro Químico pela Universidade Federal de
Uberlândia, onde também iniciou o curso de Ciências Econômicas, possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, e está cursando MBA em Finanças no IBMEC.
O Sr. Matheus não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução da CVM n° 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.

Matheus Viotto Bezerra - 252.191.308-11

O Sr. José Roberto não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente
exposta, nos termos da Instrução da CVM n° 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.

O Sr. José Roberto exerce o cargo de Diretor da Marketing da Companhia desde 2015, tendo 31 anos de experiência no setor de fertilizantes especiais. Exerceu cargos gerenciais nas áreas de marketing, comercial
e de produto nas principais empresas do setor. Iniciou sua carreira na Stoller, onde ficou por 22 anos, e teve passagens pela Produquímica e Multitécnica. O Sr. José Roberto é Engenheiro Agrônomo pela ESALQ USP e possui MBA pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.

José Roberto Pereira de Castro - 062.844.888-07

O Sr. Renato exerce o cargo de Diretor Administrativo na Companhia desde 2002, tendo 40 anos de experiência na área administrativo-financeira. Exerceu diversas posições gerenciais em diversas empresas como
Crefisul, Sul América, Ituverauto Veículos e Matel Mec Agro Técnica. O Sr. Renato é técnico em contabilidade e administrador pelo Centro Universitário Uniseb.
O Sr. Renato não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução da CVM n° 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.

Renato Peres de Melo - 005.747.548-22

O Sr. Alexandre exerce o cargo de Diretor Financeiro da Companhia desde 2015, tendo 15 anos de experiência no mercado financeiro nas áreas de fusões e aquisições, mercado de capitais e private equity.
Anteriormente, trabalhou na BRZ Investimentos, gestora de private equity que investiu no Grupo Vittia. Também teve passagem pelo Royal Bank of Scotland, LatinFinance Advisory e Banco Santander. O Sr.
Alexandre graduou-se em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas - FGV e possui o certificado de Chartered Financial Analyst (CFA) pelo CFA Institute.
O Sr. Alexandre não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta,
nos termos da Instrução da CVM n° 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.
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O Sr. Ricardo Propheta Marques é graduado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), e atua diretamente no mercado de Private Equity e Venture Capital desde
2002, quando ingressou no Grupo GP Investments, onde participou da gestão de fundos de participações locais e internacionais, dentre eles o Fundo GP Tecnologia - fundo com R$121 milhões de capital
comprometido e foco de investimento em empresas de tecnologia no Brasil. O Fundo GP Tecnologia investiu em quatro empresas, sendo as principais delas Lupatech e Vex, que apresentaram múltiplo sobre o
capital investido de 13,8x e 3,3x, respectivamente. No mesmo período, participou, como ouvinte, dos conselhos de companhias como Equatorial Energia, iG, Lupatech, Mercado Eletrônico, dentre outras.
O Sr. Ricardo Propheta Marques não possui qualquer condenação criminal ou em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial
ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução da
CVM n° 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Ricardo Propheta Marques - 223.372.048-20

O Sr. Tomaz exerce o cargo de Conselheiro da Companhia desde junho de 2014. É sócio da BRZ Investimentos e atua na indústria de private equity há 18 anos. Trabalhou anteriormente na Votorantim Novos
Negócios e na Matlin Patterson. O Sr. Tomaz participa do Conselho de Administração da Amata, Eco Florestas, Brado, Regina, Agrovia, tendo tido participação em outros conselhos como Telefutura (Tivit), AnFreixo,
entre outras. O Sr. Tomaz é graduado em Engenharia de Produção pela Poli-USP e possui MBA pela Harvard Business School.
O Sr. Tomaz não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução da CVM n° 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.

Tomaz Grisanti de Moura - 290.370.998-07

O Sr. Francisco não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta,
nos termos da Instrução da CVM n° 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.

O Sr. Francisco exerce o cargo de Conselheiro desde junho de 2014. Ingressou na Companhia, em 1996, e foi durante muitos anos o diretor responsável pelas áreas técnica e industrial. Atualmente, é vicepresidente da Abisolo, já tendo presidido a associação anteriormente. O Sr. Guilherme é Engenheiro Químico graduado pela Escola de Engenharia de Lorena/USP e pós-graduado lato sensu em Fertilidade do Solo
e Nutrição de Plantas pela Universidade Federal de Lavras/MG.

Francisco Guilherme Romanini - 162.074.108-31

A Sra. Patrícia é membro independente do Conselho de Administração da Companhia e declara que cumpre os requisitos para tal cargo e que não se enquadra em nenhuma situação que implique a perda de sua
independência como conselheiro, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.

A Sra. Patrícia Amélia não esteve sujeita, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente
exposta, nos termos da Instrução da CVM n° 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.

A Sra. Patrícia Amélia exerce o cargo de Conselheira da Companhia desde 2021, tem mais de 24 anos de experiência em agronegócio e atua há mais de 21 anos em diversas áreas de multinacionais, sendo
fundadora e CEO da EasyHub Ltda. Além disso, foi Diretora de Inovação Global da Plant Impact do Brasil Tecnologia em Nutrição e consultora global da Arysta Lifescience, em Colônia, na Alemanha. É graduada em
Engenharia Agronômica pela Universidade Paulista - UNESP e pós-graduada em Administração de Marketing pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUCCAMP. Possui, ainda, uma graduação
internacional em Post-MBA, pela Saint Paul Business School. Atualmente, cursa MBA em Transformação Digital e o Futuro dos Negócios na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS.

Patrícia Amélia Bueno - 114.314.488-00

O Sr. Ricardo é membro independente do Conselho de Administração da Companhia e declara que cumpre os requisitos para tal cargo e que não se enquadra em nenhuma situação que implique a perda de sua
independência como conselheiro, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.

O Sr. Ricardo não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução da CVM n° 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.

O Sr. Ricardo exerce o cargo de Conselheiro da Companhia desde 2020, tendo uma vasta experiência em conselhos de administração. Atualmente é Conselheiro da Light e da Brado Logística. Anteriormente, atuou
como Pesquisador Senior da Harvard Business School LARC Brazil, foi Diretor Estatutário do Banco Itaú, além de Senior Officer do Banco Garantia e ABN AMRO Bank Brazil. O Sr. Ricardo graduou-se como
Engenheiro Mecânico pela Pontifícia Universidade Católica RJ, onde também concluiu seu mestrado em Engenharia de Produção/Finanças. É Doutor em Administração/Estratégia pela Fundação Getúlio VargasDBA, além de ter realizado cursos pela Harvard Business School, Wharton Business School e Fundação Dom Cabral-FDC.
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N/A

Wilson Fernando Romanini - 098.998.608-08

N/A

Ricardo Propheta Marques - 223.372.048-20

N/A

Tomaz Grisanti de Moura - 290.370.998-07

N/A

Francisco Guilherme Romanini - 162.074.108-31

N/A

Patrícia Amélia Bueno - 114.314.488-00

N/A

Ricardo Reisen de Pinho - 855.027.907-20

N/A

Henrique Monteiro Ferro - 004.130.821-21

N/A

Edgar Zanotto - 019.655.691-02

N/A

Matheus Viotto Bezerra - 252.191.308-11

N/A

José Roberto Pereira de Castro - 062.844.888-07

N/A

Renato Peres de Melo - 005.747.548-22

N/A

Alexandre Del Nero Frizzo - 312.504.618-12

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação
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O Sr. Wilson não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução da CVM n° 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.

O Sr. Wilson é Conselheiro e Diretor Presidente da Companhia, tendo ingressado em 1992. Tem 28 anos de experiência no setor de fertilizantes sendo o CEO do Grupo há mais de 15 anos. Antes de assumir a
presidência da Companhia, já atuou como responsável pelas áreas comercial, administrativa e financeira. Anteriormente, teve passagens pelo Banco do Brasil e Arthur Andersen. O Sr. Wilson é graduado em
Economia pela PUC/Campinas.
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Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Auditoria

252.191.308-11

326.093.678-56

312.504.618-12

Outros Comitês

Comitê de Sustentabilidade

Tomaz Grisanti de Moura

290.370.998-07

Outros

Membro sem Designação
Específica

Outros

Coordenador

Outros

Membro sem Designação
Específica

Outros

Membro sem Designação
Específica

Outros

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

Administrador de empresas

Engenheiro

Membro sem Designação
Específica

Outros

Membro sem Designação
Específica

Outros

Administradora de empresas Membro sem Designação
Específica

Engenheiro químico

Engenheiro mecânico

Administrador de empresas

O Sr. Alexandre é Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.

Outros Comitês

Comitê de Ética

Alexandre Del Nero Frizzo

A Sra. Simone é Gerente Executiva de Recursos Humanos na Companhia.

Outros Comitês

Comitê de Ética

Simone de Souza Andrade

O Sr. Matheus é Diretor Industrial da Companhia.

Outros Comitês

Comitê de Ética

Matheus Viotto Bezerra

Membro Independente do Conselho de Administração da Companhia

855.027.907-20

Ricardo Reisen de Pinho

086.476.856-79

Comitê de Auditoria
Estatutário não aderente à
Instrução CVM nº 308/99

Comitê de Auditoria

Paulo Henrique dos Reis

Comitê de Auditoria
Estatutário não aderente à
Instrução CVM nº 308/99
Contador

Comitê de Auditoria

Profissão

Tipo de Auditoria

081.472.758-11

Ocimar da Silva

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome
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03/03/2021

10/05/1978

03/03/2021

11/02/1983

03/03/2021

15/07/1984

03/03/2021

20/03/1977

16/11/2020

03/01/1961

16/11/2020

07/02/1986

16/11/2020

22/11/1970

Data eleição

Data de
nascimento

0

03/03/2021

0

03/03/2021

0

03/03/2021

0

03/03/2021

0

16/11/2020

0

16/11/2020

0

16/11/2020

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

0.00%

1 ano

0.00%

1 ano

0.00%

1 ano

0.00%

1 ano

0.00%

1 ano

0.00%

1 ano

0.00%

1 ano
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Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 1

Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Sustentabilidade

114.314.488-00

Comitê de Sustentabilidade

162.074.108-31

Comitê de Ética

381.037.018-58

Engenheira Química

Engenheiro Químico

Engenheira Agrônoma

Profissão

Tipo de Auditoria

Membro sem Designação
Específica

Outros

Membro sem Designação
Específica

Outros

Membro sem Designação
Específica

Outros

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

03/03/2021

20/09/1991

03/03/2021

17/03/1973

03/03/2021

03/04/1973

Data eleição

Data de
nascimento

0

03/03/2021

0

03/03/2021

0

03/03/2021

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

0.00%

1 ano

0.00%

1 ano

0.00%

1 ano

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 1

Ricardo Reisen de Pinho - 855.027.907-20
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O Sr. Paulo Henrique é graduado em Desenho Industrial pela Universidade de Franca (UNIFRAN) em 2008 e em Administração de Empresas pela Faculdades COC em 2014. É pós graduado em Gestão da
Engenharia e Logística Industrial pela Universidade de Franca (UNIFRAN).
O Sr. Paulo Henrique não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente
exposta, nos termos da Instrução da CVM n° 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.

Paulo Henrique dos Reis - 086.476.856-79

O Sr. Ocimar é graduado em Ciências Contábeis pela instituição Moura Lacerda em 1992 e pós graduado em Análise Econômica pela Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e
Economia FUNDACE-RP.
O Sr. Ocimar não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução da CVM n° 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.

Ocimar da Silva - 081.472.758-11

Experiência profissional / Critérios de Independência

A Sra. Gabriela não possui outro cargo na Companhia.

Outros Comitês

Gabriela Rezende Dias Spezzi

O Sr. Francisco é Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Outros Comitês

Francisco Guilherme Romanini

A Sra. Patrícila Amélia é Conselheira Efetiva Independente da Companhia.

Outros Comitês

Patrícia Amélia Bueno

O Sr. Tomaz é Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome
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O Sr. Tomaz exerce o cargo de Conselheiro da Companhia desde junho de 2014. É sócio da BRZ Investimentos e atua na indústria de private equity há 18 anos. Trabalhou anteriormente na Votorantim Novos
Negócios e na Matlin Patterson. O Sr. Tomaz participa do Conselho de Administração da Amata, Eco Florestas, Brado, Regina, Agrovia, tendo tido participação em outros conselhos como Telefutura (Tivit), AnFreixo,
entre outras. O Sr. Tomaz é graduado em Engenharia de Produção pela Poli-USP e possui MBA pela Harvard Business School.
O Sr. Tomaz não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução da CVM n° 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.

Tomaz Grisanti de Moura - 290.370.998-07

O Sr. Alexandre exerce o cargo de Diretor Financeiro da Companhia desde 2015, tendo 15 anos de experiência no mercado financeiro nas áreas de fusões e aquisições, mercado de capitais e private equity.
Anteriormente, trabalhou na BRZ Investimentos, gestora de private equity que investiu no Grupo Vittia. Também teve passagem pelo Royal Bank of Scotland, LatinFinance Advisory e Banco Santander. O Sr.
Alexandre graduou-se em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas - FGV e possui o certificado de Chartered Financial Analyst (CFA) pelo CFA Institute.
O Sr. Alexandre não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta,
nos termos da Instrução da CVM n° 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.

Alexandre Del Nero Frizzo - 312.504.618-12

A Sra. Simone exerce o cargo de Gerente Executiva de Recursos Humanos na Companhia desde 2016, tendo 16 anos de experiência na área de RH e 11 anos de experiência como gestora. Exerceu cargos
gerencial de Mesa Operacional e Benefícios e de coordenação de Benefícios em outras empresas do mercado dos ramos da prestação de serviços e da indústria farmacêutica. A Sra. Simone é Administradora pelo
Centro Universitário Moura Lacerda (Ribeirão Preto/SP). Adicionalmente, também é Tradutora de Inglês pelo Centro Universitário Barão de Mauá (Ribeirão Preto/SP) e possui uma Pós-Graduação em Essencial
Master Coach pelo IPOG (Ribeirão Preto/SP).
A Sra. Simone não esteve sujeita, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerada pessoa politicamente exposta,
nos termos da Instrução da CVM n° 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.

Simone de Souza Andrade - 326.093.678-56

O Sr. Matheus exerce o cargo de Diretor Industrial na Companhia desde 2016, tendo 20 anos de experiência na área industrial. Exerceu cargos gerenciais de operações, qualidade, gestão, manutenção, projetos e
sustentabilidade. Neste período, atuou na Votorantim Cimentos em unidades localizadas nas regiões Sudeste, Centro Oeste e Norte do país. O Sr. Matheus é Engenheiro Químico pela Universidade Federal de
Uberlândia, onde também iniciou o curso de Ciências Econômicas, possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, e está cursando MBA em Finanças no IBMEC.
O Sr. Matheus não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta,
nos termos da Instrução da CVM n° 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.

Matheus Viotto Bezerra - 252.191.308-11

O Sr. Ricardo é membro independente do Conselho de Administração da Companhia e declara que cumpre os requisitos para tal cargo e que não se enquadra em nenhuma situação que implique a perda de sua
independência como conselheiro, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.

O Sr. Ricardo não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução da CVM n° 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.

O Sr. Ricardo exerce o cargo de Conselheiro da Companhia desde 2020, tendo uma vasta experiência em conselhos de administração. Atualmente é Conselheiro da Light e da Brado Logística. Anteriormente, atuou
como Pesquisador Senior da Harvard Business School LARC Brazil, foi Diretor Estatutário do Banco Itaú, além de Senior Officer do Banco Garantia e ABN AMRO Bank Brazil. O Sr. Ricardo graduou-se como
Engenheiro Mecânico pela Pontifícia Universidade Católica RJ, onde também concluiu seu mestrado em Engenharia de Produção/Finanças. É Doutor em Administração/Estratégia pela Fundação Getúlio VargasDBA, além de ter realizado cursos pela Harvard Business School, Wharton Business School e Fundação Dom Cabral-FDC.
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N/A

Tomaz Grisanti de Moura - 290.370.998-07

N/A

Alexandre Del Nero Frizzo - 312.504.618-12

N/A

Simone de Souza Andrade - 326.093.678-56

N/A

Matheus Viotto Bezerra - 252.191.308-11

N/A

Ricardo Reisen de Pinho - 855.027.907-20

N/A

Paulo Henrique dos Reis - 086.476.856-79

N/A

Ocimar da Silva - 081.472.758-11

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação
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A Sra. Gabriela atua como Coordenadora de Assuntos Regulatórios e trabalha na Companhia há mais de 10 anos. Formada em Engenharia Química pela Universidade de Ribeirão Preto e com MBA em
Agronegócio pela Universidade de São Paulo (USP).
A Sra. Gabriela não esteve sujeita, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerada pessoa politicamente exposta,
nos termos da Instrução da CVM n° 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.

Gabriela Rezende Dias Spezzi - 381.037.018-58

O Sr. Francisco não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta,
nos termos da Instrução da CVM n° 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.

O Sr. Francisco exerce o cargo de Conselheiro desde junho de 2014. Ingressou na Companhia, em 1996, e foi durante muitos anos o diretor responsável pelas áreas técnica e industrial. Atualmente, é vicepresidente da Abisolo, já tendo presidido a associação anteriormente. O Sr. Guilherme é Engenheiro Químico graduado pela Escola de Engenharia de Lorena/USP e pós-graduado lato sensu em Fertilidade do Solo
e Nutrição de Plantas pela Universidade Federal de Lavras/MG.

Francisco Guilherme Romanini - 162.074.108-31

A Sra. Patrícia é membro independente do Conselho de Administração da Companhia e declara que cumpre os requisitos para tal cargo e que não se enquadra em nenhuma situação que implique a perda de sua
independência como conselheiro, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.

A Sra. Patrícia Amélia não esteve sujeita, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente
exposta, nos termos da Instrução da CVM n° 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.

A Sra. Patrícia Amélia exerce o cargo de Conselheira da Companhia desde 2021, tem mais de 24 anos de experiência em agronegócio e atua há mais de 21 anos em diversas áreas de multinacionais, sendo
fundadora e CEO da EasyHub Ltda. Além disso, foi Diretora de Inovação Global da Plant Impact do Brasil Tecnologia em Nutrição e consultora global da Arysta Lifescience, em Colônia, na Alemanha. É graduada
em Engenharia Agronômica pela Universidade Paulista - UNESP e pós-graduada em Administração de Marketing pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUCCAMP. Possui, ainda, uma graduação
internacional em Post-MBA, pela Saint Paul Business School. Atualmente, cursa MBA em Transformação Digital e o Futuro dos Negócios na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS.

Formulário de Referência - 2021 - VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.

N/A

Gabriela Rezende Dias Spezzi - 381.037.018-58

N/A

Francisco Guilherme Romanini - 162.074.108-31

N/A

Formulário de Referência - 2021 - VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.

PÁGINA: 272 de 357

Versão : 1

Observação

Conselheiro

Francisco Guilherme Romanini

Pessoa relacionada

Diretor Presidente e Conselheiro

Wilson Fernando Romanini

Administrador do emissor ou controlada

Cargo

Nome

162.074.108-31 Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

45.365.558/0001-09
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45.365.558/0001-09 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

098.998.608-08 Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A.

CPF

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E
Controladas, Controladores E Outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, não havia qualquer relação de
subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros.
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
12.11 – Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores
Seguro de Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores (D&O)
Em linha com a sua política de contratação de seguros, a Companhia contratou apólice de seguro
de Responsabilidade Civil de Administradores (“D&O”) em condições usuais de mercado, visando a
garantir aos administradores da Companhia o reembolso dos valores pagos a título de indenização
decorrentes de reparação de danos causados a terceiros ou à Companhia e do pagamento de
multas, penalidades e acordos contratuais e administrativos impostos aos administradores da
Companhia, durante o regular exercício de suas atividades.
A apólice atualmente vigente foi contratada junto à Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros
S.A., e tem validade até 30 de julho de 2021. O prêmio líquido total é de R$ 18.625,60, e limite
máximo de garantia é de R$ 15.000.000,00, que cobre o pagamento de indenização ou reembolso
aos Administradores e/ou à Companhia, por perda resultante de uma reclamação em decorrência de
um ato danoso, práticas trabalhistas indevidas, custos de defesa por dano ambiental, despesas com
publicidade e despesas emergenciais que tenham como objetivo minorar ou evitar os efeitos de uma
reclamação, entre outras.
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12.12 - Outras informações relevantes
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FRQWULEXLQGRSDUDRVHXERPGHVHPSHQKRHORQJHYLGDGH$&RPSDQKLDHVWiFRPSURPHWLGDFRPDV
PHOKRUHV SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD WHQGR DGHULGR SUiWLFDV UHFRPHQGDGDV SHOR ,%*&
FRPR SRU H[HPSOR YHGDomR DR XVR GH LQIRUPDo}HV SULYLOHJLDGDV H H[LVWrQFLD GH SROtWLFD GH
GLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVFRQVHOKHLURVFRPH[SHULrQFLDHPTXHVW}HVRSHUDFLRQDLV
ILQDQFHLUDVHRXWURVDOpPGHH[SHULrQFLDHPSDUWLFLSDomRHPRXWURVFRQVHOKRVGHDGPLQLVWUDomR
PDQXWHQomRGHXPFDQDOGHGHQ~QFLDVSDUDDDSUHVHQWDomRGHGHQ~QFLDVRXUHVROXomRGHGLOHPDV
GHRUGHPpWLFDHSUHYLVmRHVWDWXWiULDSDUDLQVWDODomRGHXPFRQVHOKRILVFDOHQWUHRXWURV

6HJPHQWRGH/LVWDJHPGR1RYR0HUFDGR

$ &RPSDQKLD VXMHLWDVH WDPEpP jV UHJUDV GR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR (P  D %
LQWURGX]LX WUrV VHJPHQWRV GH QHJRFLDomR FRP QtYHLV GLIHUHQWHV GH SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD
FRUSRUDWLYD GHQRPLQDGRV 1tYHO  1tYHO  H 1RYR 0HUFDGR FRP R REMHWLYR GH HVWLPXODU DV
FRPSDQKLDVDVHJXLUPHOKRUHVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDHDGRWDUXPQtYHOGHGLYXOJDomR
GH LQIRUPDo}HV DGLFLRQDO HP UHODomR DR H[LJLGR SHOD OHJLVODomR 2V VHJPHQWRV GH OLVWDJHP VmR
GHVWLQDGRVjQHJRFLDomRGHDo}HVHPLWLGDVSRUFRPSDQKLDVTXHVHFRPSURPHWDPYROXQWDULDPHQWH
D REVHUYDU SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD H H[LJrQFLDV GH GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV DOpP
GDTXHODV Mi LPSRVWDV SHOD OHJLVODomR EUDVLOHLUD (P JHUDO WDLV UHJUDV DPSOLDP RV GLUHLWRV GRV
DFLRQLVWDVHHOHYDPDTXDOLGDGHGDVLQIRUPDo}HVIRUQHFLGDVDRVDFLRQLVWDV21RYR0HUFDGRpR
PDLV ULJRURVR GHOHV H[LJLQGR PDLRU JUDX GH SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD GHQWUH RV WUrV
VHJPHQWRV $V FRPSDQKLDV TXH LQJUHVVDP QR 1RYR 0HUFDGR VXEPHWHPVH YROXQWDULDPHQWH D
GHWHUPLQDGDVUHJUDVPDLVUtJLGDVGRTXHDTXHODVSUHVHQWHVQDOHJLVODomREUDVLOHLUDREULJDQGRVH
SRU H[HPSOR D HPLWLU DSHQDV Do}HV RUGLQiULDV PDQWHU QR PtQLPR  GH Do}HV GR FDSLWDO GD
&RPSDQKLDHPFLUFXODomRFRQVWLWXLUXP&RPLWrGH$XGLWRULDDSURYDUUHJLPHQWRLQWHUQRGR&RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR H GH VHXV FRPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR LQVWLWXLU iUHD GH FRQWUROHV LQWHUQRV QD
&RPSDQKLDHQWUHRXWURV$DGHVmRDR1RYR0HUFDGRVHGiSRUPHLRGDDVVLQDWXUDGHFRQWUDWRHQWUH
DFRPSDQKLDHD%DOpPGDDGDSWDomRGRHVWDWXWRGDFRPSDQKLDGHDFRUGRFRPDVUHJUDVFRQWLGDV
QR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR$RDVVLQDURVFRQWUDWRVDVFRPSDQKLDVGHYHPDGRWDUDVQRUPDV
HSUiWLFDVGR1RYR0HUFDGR$VUHJUDVLPSRVWDVSHOR1RYR0HUFDGRYLVDPDFRQFHGHUWUDQVSDUrQFLD
FRPUHODomRjVDWLYLGDGHVHVLWXDomRHFRQ{PLFDGDVFRPSDQKLDVDRPHUFDGREHPFRPRPDLRUHV
SRGHUHV SDUD RV DFLRQLVWDV PLQRULWiULRV GH SDUWLFLSDomR QD DGPLQLVWUDomR GDV FRPSDQKLDV HQWUH
RXWURVGLUHLWRV$OpPGDVLQIRUPDo}HVGHVFULWDVDFLPDQmRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVTXH
QmRWHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVVXELWHQVGHVWHLWHP
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 ± 'HVFUHYHU D SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD
GLUHWRULD HVWDWXWiULD H QmR HVWDWXWiULD GR FRQVHOKR ILVFDO GRV FRPLWrV HVWDWXWiULRV H GRV
FRPLWrV GH DXGLWRULD GH ULVFR ILQDQFHLUR H GH UHPXQHUDomR DERUGDQGR RV VHJXLQWHV
DVSHFWRV

a)
objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de
remuneração foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da
aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores
onde o documento pode ser consultado

$&RPSDQKLDSRVVXLXPD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRGH$GPLQLVWUDGRUHVDSURYDGDSRUVHX&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRHPGHQRYHPEURGHHTXHVHHQFRQWUDGLVSRQtYHOSDUDFRQVXOWDQRVLWHGH
UHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD ZZZYLWWLDFRPEUUL 

$SUiWLFDGHUHPXQHUDomRGD&RPSDQKLDSDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRD'LUHWRULD(VWDWXWiULD
H R &RQVHOKR )LVFDO TXDQGR LQVWDODGR WHP SRU REMHWLYR R UHFRQKHFLPHQWR SHORV VHUYLoRV
GHVHQYROYLGRVHYLVDLQFHQWLYDUUHWHUHDWUDLUSURILVVLRQDLVTXDOLILFDGRVJDUDQWLQGRRFXPSULPHQWRGD
OHJLVODomR H UHJXODPHQWDomR DSOLFiYHLV H RV SDGU}HV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD DRV TXDLV D
&RPSDQKLDHVWiVXEPHWLGD

$&RPSDQKLDSRVVXL&RQVHOKR)LVFDOGHIXQFLRQDPHQWRQmRSHUPDQHQWHVHQGRTXHRUHIHULGRyUJmR
QmRIRLLQVWDODGRQRH[HUFtFLRVRFLDOGHHRXQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH

b)
composição da remuneração, indicando: 

i.
descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles:

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

5HPXQHUDomR)L[D

3UyODERUH$UHPXQHUDomRGRVPHPEURVGRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH[FHWRHPFDVRV
HPTXHRVFRQVHOKHLURVWDPEpPDWXHPFRPRH[HFXWLYRVpFRPSRVWDSRUXPDUHPXQHUDomRPHQVDO
IL[D$UHPXQHUDomRIL[DWHPFRPRREMHWLYRUHPXQHUDURVVHUYLoRVGHFDGDFRQVHOKHLURGHQWURGR
HVFRSR GH UHVSRQVDELOLGDGH DWULEXtGR DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD VHQGR
HVWDEHOHFLGDGHDFRUGRFRPDOHJLVODomRHRVSDGU}HVGHPHUFDGR

%HQHItFLRV'LUHWRVH,QGLUHWRV

$UHPXQHUDomRGRVPHPEURVGRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQmRLQFOXLQHQKXPEHQHItFLR
4XDQGRQHFHVViULRD&RPSDQKLDUHHPEROVDDVGHVSHVDVGHHVWDGLDHORFRPRomRYLQFXODGDVDR
H[HUFtFLRGRFDUJRHPTXHVWmR

3DUWLFLSDomRHP&RPLWrV

2V PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR QmR ID]HP MXV D UHPXQHUDomR SRU SDUWLFLSDomR HP
FRPLWrV

5HPXQHUDomR9DULiYHO

2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQmRID]HPMXVDUHPXQHUDomRYDULiYHOLQFOXLQGRE{QXV
SDUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRVSDUWLFLSDo}HVHPUHXQL}HVHFRPLVV}HV1RHQWDQWRRVPHPEURVGR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR TXH RFXSDUHP RXWURV FDUJRV QD &RPSDQKLD SRGHUmR ID]HU MXV DR
UHFHELPHQWRGHUHPXQHUDomRYDULiYHO
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%HQHItFLRV3yV(PSUHJR

2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQmRID]HPMXVDEHQHItFLRVSyVHPSUHJR

%HQHItFLRV0RWLYDGRVSHOD&HVVDomRGR([HUFtFLRGR&DUJR

2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQmRID]HPMXVDEHQHItFLRVPRWLYDGRVSHODFHVVDomRGR
H[HUFtFLRGRFDUJR

5HPXQHUDomR%DVHDGDHP$o}HV

$ &RPSDQKLD QmR SRVVXL UHPXQHUDomR EDVHDGD HP Do}HV HP YLJRU SDUD R &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

5HPXQHUDomR)L[D

Pró-labore.1RVVRVH[HFXWLYRV GLUHWRUHVHVWDWXWiULRV ID]HPMXVDUHPXQHUDomRIL[DTXHWHPFRPR
REMHWLYRUHPXQHUDURVVHUYLoRVGHFDGDGLUHWRUGHQWURGRHVFRSRGHUHVSRQVDELOLGDGHDWULEXtGRj
'LUHWRULDGD&RPSDQKLD UHVSRQViYHLVSHODVGHFLV}HVHVWUDWpJLDVHSROtWLFDVGDRUJDQL]DomR VHQGR
TXHSDUDILQVGD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRGD&RPSDQKLDD'LUHWRULDSHUWHQFHDRQtYHOKLHUiUTXLFR
GHUHPXQHUDomRGDRUJDQL]DomR

%HQHItFLRV'LUHWRVH,QGLUHWRV

$3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRGD&RPSDQKLDSUHYrRVVHJXLQWHVEHQHItFLRVSDUDVHXVFRODERUDGRUHV
L  9DOH $OLPHQWDomR LL  $VVLVWrQFLD 0pGLFD LLL  9DOH 7UDQVSRUWH LY  3UHYLGrQFLD 3ULYDGD H Y 
6HJXURGH9LGD

3DUWLFLSDomRHP&RPLWrV

2VPHPEURVGD'LUHWRULD(VWDWXWiULDDWXDOPHQWHQmRID]HPMXVDUHPXQHUDomRSRUSDUWLFLSDomRHP
FRPLWrV 6HP SUHMXt]R QRV WHUPRV GD 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR WDLV PHPEURV SRGHP VHU
UHPXQHUDGRV SRU VXD SDUWLFLSDomR HP FRPLWrV FRQIRUPH IRU HVWLSXODGR SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRUHVSHLWDQGRRVSDUkPHWURVGHPHUFDGRSDUDWDOIXQomR

5HPXQHUDomR9DULiYHO

2V PHPEURV GD 'LUHWRULD (VWDWXWiULD ID]HP MXV j UHPXQHUDomR YDULiYHO DQXDO EDVHDGD QR
DWLQJLPHQWRGHPHWDVGHILQLGDVSHULRGLFDPHQWHTXHWHPFRPRREMHWLYRHVWLPXODURHQYROYLPHQWRGRV
SURILVVLRQDLVQDEXVFDGHPHOKRUHVUHVXOWDGRVSDUDD&RPSDQKLD

%HQHItFLRV3yV(PSUHJR

2VPHPEURVGD'LUHWRULD(VWDWXWiULDQmRID]HPMXVDEHQHItFLRVSyVHPSUHJR

%HQHItFLRV0RWLYDGRVSHOD&HVVDomRGR([HUFtFLRGR&DUJR

2V PHPEURV GD 'LUHWRULD (VWDWXWiULD QmR ID]HP MXV D EHQHItFLRV PRWLYDGRV SHOD FHVVDomR GR
H[HUFtFLRGRFDUJR

5HPXQHUDomR%DVHDGDHP$o}HV

$&RPSDQKLDDWXDOPHQWHQmRSRVVXLUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVHPYLJRU1mRREVWDQWHD
3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR SUHYr DGRomR GH SODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP Do}HV FRPR
GLIHUHQFLDO GH UHPXQHUDomR YDULiYHO R TXH SRGH LQFOXLU QR IXWXUR D DSURYDomR GH XP 3ODQR GH
,QFHQWLYR FRP $o}HV 5HVWULWDV VHQGR TXH R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD SRGHUi
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GHILQLUXPSUD]RGHFDUrQFLDHFRQGLFLRQDUDSDUWLFLSDomRGRVGLUHWRUHVjHOHJLELOLGDGHHRXjHIHWLYD
SDUWLFLSDomRGRUHVSHFWLYREHQHILFLiULRHPSODQRVRXSURJUDPDVGHFRPSUDGHDo}HVGD&RPSDQKLD
EHPFRPRHVWDEHOHFHUFRPRFRQGLomRSDUDRUHFHELPHQWRGHDo}HVUHVWULWDVRHIHWLYRH[HUFtFLRGH
HYHQWXDLVRSo}HVRXWRUJDGDVQRkPELWRGHWDLVSODQRVRXSURJUDPDV

&RPLWrV(VWDWXWiULRV

2V PHPEURV GRV &RPLWrV GH $VVHVVRUDPHQWR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHP WHU
UHPXQHUDomR HVSHFtILFD SRU WDO IXQomR $ UHPXQHUDomR VHUi HVWLSXODGD RSRUWXQDPHQWH SHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHVSHLWDQGRRVSDUkPHWURVGHPHUFDGRSDUDWDOIXQomR

LL
Em relação aos três últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na
remuneração total:

([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

&RPLWrV





1$

1$

5HPXQHUDomR9DULiYHO





1$

1$

3yV(PSUHJR





1$

1$

%DVHDGDHP$o}HV





1$

1$





1$

1$

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

&RPLWrV





1$

1$

5HPXQHUDomR9DULiYHO





1$

1$

3yV(PSUHJR





1$

1$

%DVHDGDHP$o}HV





1$

1$





1$

1$

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

&RPLWrV





1$

1$

5HPXQHUDomR9DULiYHO





1$

1$

3yV(PSUHJR





1$

1$

%DVHDGDHP$o}HV





1$

1$





1$

1$

5HPXQHUDomR)L[D

727$/


([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH
5HPXQHUDomR)L[D

727$/



([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH
5HPXQHUDomR)L[D

727$/


iii.
Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

2V YDORUHV JOREDLV SDJRV DRV DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD VmR FDOFXODGRV H DWXDOL]DGRV
DQXDOPHQWH SHOR ,3&$ DSURYDGRV SHOD DVVHPEOHLD JHUDO GH DFLRQLVWDV H SRVWHULRUPHQWH
GLVWULEXtGRVHQWUHRVDGPLQLVWUDGRUHVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD

$PHWRGRORJLDGHFiOFXORHUHDMXVWHOHYDHPFRQVLGHUDomRDVSUiWLFDVFRPXPHQWHDGRWDGDVSHOR
PHUFDGRHVHEDVHLDHPSHVTXLVDVHVSHFtILFDVUHDOL]DGDVFRPIRFRHPHPSUHVDVGRPHVPRVHWRU
EHPFRPRQRVtQGLFHVRILFLDLVGHLQIODomRGLYXOJDGRVSHORJRYHUQRGHIRUPDTXHDUHPXQHUDomRGRV
DGPLQLVWUDGRUHVVHMDSHULRGLFDPHQWHUHDMXVWDGDJDUDQWLQGRDFRPSDWLELOLGDGHGRVYDORUHVFRPDV
PHWDV H FRP DV GLUHWUL]HV GD &RPSDQKLD FRQIRUPH D HYROXomR GRV LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR
GHVFULWRVQRLWHP³F´DEDL[R
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iv.
razões que justificam a composição da remuneração

$ &RPSDQKLD PDQWpP HP VHX TXDGUR SURILVVLRQDLV TXDOLILFDGRV SDUD D IXQomR FRP UHOHYDQWH
H[SHULrQFLD'HVWDIRUPDDUHPXQHUDomRIL[DGRVDGPLQLVWUDGRUHVVHUHIHUHDRFXPSULPHQWRGDV
REULJDo}HVIXQFLRQDLVDVVRFLDGRVDRFDUJRDWUHODGDDRJUDXGHUHVSRQVDELOLGDGHVHGDH[SHULrQFLD
SDUDRFXSDUDSRVLomR

$UHPXQHUDomRIL[DWHPFRPRREMHWLYRDWUDLUHUHWHUSURILVVLRQDLVTXDOLILFDGRVTXHSRVVDPFRQWULEXLU
SDUDRFUHVFLPHQWRVXFHVVRHSHUSHWXLGDGHGD&RPSDQKLDHOHYDHPFRQWDDUHVSRQVDELOLGDGHGR
FDUJRRFXSDGR

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHDFRPELQDomRGRVHOHPHQWRVIL[RVTXHFRPS}HPDUHPXQHUDomRDOLQKD
RVLQWHUHVVHVGRVH[HFXWLYRVDRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDQRFXUWRPpGLRHORQJRSUD]RV$SDUFHOD
IL[D GRV UHQGLPHQWRV SURSRUFLRQD VHJXUDQoD SDUD R FXPSULPHQWR GH REULJDo}HV URWLQHLUDV GRV
H[HFXWLYRV DVVRFLDGD D PHWDV HVWDEHOHFLGDV SDUD FDGD H[HUFtFLR VRFLDO RIHUHFH R HVWtPXOR
QHFHVViULR SDUD TXH R SUySULR H[HFXWLYR H WDPEpP RV VHXV OLGHUDGRV HQWUHJXHP VHXV PHOKRUHV
HVIRUoRVQRVHQWLGRGHDWLQJLUHVXSHUDUDVPHWDVGD&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHRSDJDPHQWRGHE{QXVEDVHDGRHPLQGLFDGRUHVILQDQFHLURVDOLQKDRV
LQWHUHVVHV GH PpGLRH ORQJR SUD]R GHVHXV DGPLQLVWUDGRUHV FRP RVGD LQVWLWXLomR j PHGLGD TXH
EXVFD GHVHQYROYHU QHOHV R VHQWLPHQWR GH ³GRQR´ FRQIRUPH VHMDP UHPXQHUDGRV SHORV UHVXOWDGRV
SRVLWLYRVGD&RPSDQKLD

v.
a existência de membros não remunerados pela Companhia e a razão para esse fato

1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD QmR SRVVXtD QHQKXP PHPEUR QmR
UHPXQHUDGR

c)
principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração: 

2VLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRFRQVLGHUDGRVSDUDGHWHUPLQDomRGRYDORUGDUHPXQHUDomRDWULEXtGD
DRV DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD UHVSRQVDELOLGDGHV GH FDGD FDUJR GHVHPSHQKR LQGLYLGXDO
H[SDQVmRGRVQHJyFLRVHSHUIRUPDQFHHPUHODomRDRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDVHQGRXWLOL]DGRV
SDUDWDQWRLQGLFDGRUHVHVWUDWpJLFRVGD&RPSDQKLDFRPR(%,7'$UHFHLWDFUHVFLPHQWRVDWLVIDomR
GRV FOLHQWHV YROXPH GH YHQGDV H GHVSHVDV EHP FRPR RXWURV IDWRUHV HVWUDWpJLFRV FRPR
GHVHQYROYLPHQWR GH SURMHWRV HVWUDWpJLFRV UHWHQomR GH WDOHQWRV H DGHUrQFLD D SDGU}HV GD
&RPSDQKLD2PRGHORGHDYDOLDomRGHGHVHPSHQKRGDDGPLQLVWUDomRTXDQGRDSOLFiYHOpEDVHDGR
HPREMHWLYRVHPHWDVHVWDEHOHFLGRVSDUDRSHUtRGRDSDUWLUGHSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRHPSUHVDULDO

d)
como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho

$UHPXQHUDomRGRVDGPLQLVWUDGRUHVpHVWUXWXUDGDSHODHYROXomRGRVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKR
LQGLYLGXDLVRXFROHWLYRVOHYDQGRHPFRQVLGHUDomRRDWLQJLPHQWRGDVPHWDVGD&RPSDQKLDFRPRXP
WRGR LQFOXLQGR UHODFLRQDGDV D LQGLFDGRUHV HVWUDWpJLFRV GD &RPSDQKLD FRPR (%,7'$ UHFHLWD
FUHVFLPHQWRVDWLVIDomRGRVFOLHQWHVYROXPHGHYHQGDVHGHVSHVDV EHPFRPRRDWLQJLPHQWRGDV
PHWDVLQGLYLGXDLVGHFDGDDGPLQLVWUDGRU

e)
como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de
curto, médio e longo prazo 

$HVWUDWpJLDGHUHPXQHUDomRGD&RPSDQKLDWHPFRPRREMHWLYRDDWUDomRUHWHQomRHPRWLYDomRGH
SURILVVLRQDLVTXDOLILFDGRVEHPFRPRDSHUSHWXLGDGHGD&RPSDQKLD$VSUiWLFDVGHUHPXQHUDomR
DGRWDGDVDOLQKDPVHDRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDDWUDYpVGDVSROtWLFDVHGLUHWUL]HVTXHHPVXDV
DQiOLVHVWHPFRPRLWHQVSULQFLSDLVDFULDomRGHYDORUHDFRQWLQXLGDGHGRVQHJyFLRV
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$SDUFHODIL[DGDUHPXQHUDomRGRVDGPLQLVWUDGRUHVpXPDIRUPDGHVHEXVFDUDFRPSDWLELOLGDGHGD
SROtWLFDGHUHPXQHUDomRFRPRVQtYHLVGHUHVSRQVDELOLGDGHDVVXPLGRVSHORVDGPLQLVWUDGRUHVHD
JHVWmRGHULVFRVGD&RPSDQKLD$VVLPDHVWUXWXUDGDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRYLVDHYLWDUDDVVXQomR
GHULVFRVH[FHVVLYRVHSURWHJHURVDFLRQLVWDV

$&RPSDQKLDEXVFDRDOLQKDPHQWRGHLQWHUHVVHVSRUPHLRGHVDOiULRVFRPSDWtYHLVFRPRVQtYHLVGH
PHUFDGRHEXVFDSRUPHLRGDPHULWRFUDFLDSUHPLDURDOFDQFHHDVXSHUDomRGHPHWDV

f)
existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores
diretos ou indiretos

1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR Ki TXDOTXHU SDUFHOD GD UHPXQHUDomR GRV
DGPLQLVWUDGRUHV TXH VHMD VXSRUWDGD SRU VXEVLGLiULDV FRQWURODGDV RX FRQWURODGRUHV GLUHWRV RX
LQGLUHWRV GD &RPSDQKLD &RQWXGR FRQIRUPH GHOLEHUDomR GD $VVHPEOHLD *HUDO 2UGLQiULD H
([WUDRUGLQiULD GD &RPSDQKLD UHDOL]DGD HP  GH PDLR GH  D UHPXQHUDomR GD 'LUHWRULD
([HFXWLYDGD&RPSDQKLDSRGHUiVHUVXSRUWDGDSRUVXEVLGLiULDV

g)
existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor

1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR Ki TXDOTXHU UHPXQHUDomR RX EHQHItFLR YLQFXODGR j
RFRUUrQFLDGHGHWHUPLQDGRHYHQWRVRFLHWiULRDWULEXtGRVDRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLD

h)
práticas e procedimentos adotados pelo Conselho de Administração para definir a
remuneração individual do Conselho de Administração e da Diretoria, indicando:

i.
os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando
de que forma participam

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHD*HUrQFLDGH5HFXUVRV+XPDQRVGD&RPSDQKLDVmRRVSULQFLSDLV
yUJmRVUHVSRQViYHLVSHORSURFHVVRGHFLVyULRGHUHPXQHUDomRGD&RPSDQKLD

$R&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFDEHGHWHUPLQDUDSURSRUomRGHFDGDFRPSRQHQWHGDUHPXQHUDomR
GRV 'LUHWRUHV H PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD VHPSUH FRQVLGHUDQGR D
UHPXQHUDomR JOREDO IL[DGD SHOD $VVHPEOHLD *HUDO GH $FLRQLVWDV SDUD FDGD H[HUFtFLR VRFLDO
$GLFLRQDOPHQWHFDEHDRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDDYDOLDUDDGHTXDomRGRVDGPLQLVWUDGRUHV
DRV LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR HVWDEHOHFLGRV SHOD &RPSDQKLD SDUD ILQV GH GHWHUPLQDomR GD
UHPXQHUDomRYDULiYHOGRVFRODERUDGRUHV

$*HUrQFLDGH5HFXUVRV+XPDQRVpUHVSRQViYHOSHODPDQXWHQomRHDWXDOL]DomRGDWDEHODVDODULDO
TXHQRVWHUPRVGD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRGD&RPSDQKLDpXPGRFXPHQWRHPJUXSRVHIDL[DV
VDODULDLV RQGH FDGD IDL[D VDODULDO FRUUHVSRQGH D XP JUXSR VDODULDO SURMHWDGD GH DFRUGR FRP
SHVTXLVDVVDODULDLVHDFRUGRVFROHWLYRVDQXDLV$GLFLRQDOPHQWHpUHVSRQViYHOSHORFURQRJUDPDGH
DYDOLDomRGHGHVHPSHQKRLQGLYLGXDOHIRUPDOGRVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDDVHUVHJXLGRSHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomREHPFRPRSHODHODERUDomRHUHYLVmRGD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRGD
&RPSDQKLD

ii.
critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando
se há a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo,
os critérios de comparação e a abrangência desses estudos

$UHPXQHUDomRpHVWDEHOHFLGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHWHPFRPRREMHWLYRRDOLQKDPHQWR
GRVH[HFXWLYRVFRPDHVWUDWpJLDGHORQJRSUD]RGHILQLGDSHOR&RQVHOKRpHVWDEHOHFLGDGHDFRUGR
FRPRVVHJXLQWHVFULWpULRV L UHVSRQVDELOLGDGHVGRFDUJR LL GHVHPSHQKRLQGLYLGXDO LLL H[SDQVmR
GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD H LY  SHUIRUPDQFH HP UHODomR DRV UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWHDUHPXQHUDomRGD&RPSDQKLDVHEDVHLDQD7DEHOD6DODULDOPHQFLRQDGDQRLWHP L 
DFLPDDTXDOpDWXDOL]DGDDQXDOPHQWHFRPEDVHHPSHVTXLVDVVDODULDLVHDFRUGRVFROHWLYRVDQXDLV
HHVWiVREUHVSRQVDELOLGDGHGDÈUHDGH5HFXUVRV+XPDQRVGD&RPSDQKLD
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
iii.
com que frequência e de que forma o Conselho de Administração avalia a adequação
da política de remuneração do emissor
$UHPXQHUDomRIL[DGD'LUHWRULDHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVmRDMXVWDGDVWRGRPrVGHDEULO
SHODLQIODomRHRXSRUPpULWR
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13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2021 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

7,00

0,00

12,00

Nº de membros remunerados

5,00

7,00

0,00

12,00

1.257.044,40

3.572.953,91

0,00

4.829.998,31

Benefícios direto e indireto

0,00

229.483,75

0,00

229.483,75

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

251.408,88

714.590,78

0,00

965.999,66

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Contribuição do INSS.

Contribuição do INSS.

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

2.366.349,64

0,00

2.366.349,64

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.025.481,72

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

O número de membros do Conselho
de Administração e da Diretoria
Estatutária da Companhia foram
calculados em linha com as
disposições do Ofício-Circular
CVM/SEP nº 01/2021

O número de membros do
O Conselho Fiscal não foi
Conselho de Administração e da instalado.
Diretoria Estatutária da
Companhia foram calculados
em linha com as disposições do
Ofício-Circular CVM/SEP nº
01/2021

1.508.453,28

4.517.028,44

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

4,00

5,00

0,00

9,00

Nº de membros remunerados

4,00

5,00

0,00

9,00

326.577,76

2.643.022,65

0,00

2.969.600,41

Benefícios direto e indireto

0,00

202.721,43

0,00

202.721,43

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

65.315,49

528.604,53

0,00

593.920,02

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
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Contribuição do INSS.

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

1.793.687,32

0,00

1.793.687,32

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.559.928,83

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

O número de membros do Conselho
de Administração e da Diretoria
Estatutária da Companhia foram
calculados em linha com as
disposições do Ofício-Circular
CVM/SEP nº 01/2021

Total da remuneração

O número de membros do
O Conselho Fiscal não foi
Conselho de Administração e da instalado.
Diretoria Estatutária da
Companhia foram calculados
em linha com as disposições do
Ofício-Circular CVM/SEP nº
01/2021

391.892,95

5.168.035,93

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

3,00

5,00

0,00

8,00

Nº de membros remunerados

3,00

5,00

0,00

8,00

308.083,32

2.559.327,43

0,00

2.867.410,75

Benefícios direto e indireto

0,00

187.574,00

0,00

187.574,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

61.616,66

511.865,49

0,00

573.482,15

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Contribuição do INSS.

Contribuição do INSS.

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

493.924,07

0,00

493.924,07

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00
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Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.122.390,97

Observação

O número de membros do Conselho
de Administração e da Diretoria
Estatutária da Companhia foram
calculados em linha com as
disposições do Ofício-Circular
CVM/SEP nº 01/2021

Total da remuneração

O número de membros do
O Conselho Fiscal não foi
Conselho de Administração e da instalado.
Diretoria Estatutária da
Companhia foram calculados
em linha com as disposições do
Ofício-Circular CVM/SEP nº
01/2021

369.699,98

3.752.690,99

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

3,00

5,00

0,00

8,00

Nº de membros remunerados

3,00

5,00

0,00

8,00

294.285,96

2.448.722,28

0,00

2.743.008,24

Benefícios direto e indireto

0,00

223.280,52

0,00

223.280,52

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

58.857,19

489.744,46

0,00

548.601,65

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Contribuição do INSS.

Contribuição do INSS.

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

1.708.777,00

0,00

1.708.777,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis
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Total da remuneração

O número de membros do Conselho
de Administração e da Diretoria
Estatutária da Companhia foram
calculados em linha com as
disposições do Ofício-Circular
CVM/SEP nº 01/2021
353.143,15

Versão : 1

O número de membros do
O Conselho Fiscal não foi
Conselho de Administração e da instalado.
Diretoria Estatutária da
Companhia foram calculados
em linha com as disposições do
Ofício-Circular CVM/SEP nº
01/2021
4.870.524,26

0,00

5.223.667,41
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
±5HPXQHUDomRYDULiYHOGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR'LUHWRULD([HFXWLYDHFRQVHOKRILVFDO

3UHYLVWDSDUDR([HUFtFLR6RFLDODVHUHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
&RQVHOKRGH
'LUHWRULD([HFXWLYD
&RQVHOKR)LVFDO
7RWDO
$GPLQLVWUDomR
1~PHURWRWDOGHPHPEURV


1$

1~PHURGHPHPEURV
UHPXQHUDGRV  


1$

%{QXV
1$
1$
1$
1$
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR
1$
1$
1$
1$
9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR
1$
1$
1$
1$
9DORUSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDV
VHMDPDWLQJLGDV
1$
1$
1$
1$
3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
1$
$VHUDSXUDGR
1$
$VHUDSXUDGR
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR
1$

1$

9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR
1$
5
1$
5
9DORUSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDV
VHMDPDWLQJLGDV
1$
5
1$
5




&RUUHVSRQGHDRQ~PHURGHGLUHWRUHVHFRQVHOKHLURVFRQIRUPHDSOLFiYHODTXHPSRGHVHUDWULEXtGDUHPXQHUDomRYDULiYHOUHFRQKHFLGD
QRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRFRQIRUPHGLVSRVWRQR2ItFLR&LUFXODU&906(31




([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR
'LUHWRULD([HFXWLYD
&RQVHOKR)LVFDO


1$

1~PHURWRWDOGHPHPEURV
1~PHURGHPHPEURV
UHPXQHUDGRV  
%{QXV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR
9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDV
VHMDPDWLQJLGDV
3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR
9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDV
VHMDPDWLQJLGDV


7RWDO



1$


1$

1$
1$


1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$
1$

1$
5

1$
1$

1$
5

1$



1$



1$

5

1$

5

1$

5

1$

5

&RUUHVSRQGHDRQ~PHURGHGLUHWRUHVHFRQVHOKHLURVFRQIRUPHDSOLFiYHODTXHPSRGHVHUDWULEXtGDUHPXQHUDomRYDULiYHOUHFRQKHFLGD
QRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRFRQIRUPHGLVSRVWRQR2ItFLR&LUFXODU&906(31
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([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR
'LUHWRULD([HFXWLYD
&RQVHOKR)LVFDO


1$

1~PHURWRWDOGHPHPEURV
1~PHURGHPHPEURV
UHPXQHUDGRV  
%{QXV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR
9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDV
VHMDPDWLQJLGDV
3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR
9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDV
VHMDPDWLQJLGDV


7RWDO



1$


1$

1$
1$


1$

1$



1$



1$

5

1$

5

1$
1$

1$
5

1$
1$

1$
5

1$



1$



1$

5

1$

5

1$

5

1$

5

&RUUHVSRQGHDRQ~PHURGHGLUHWRUHVHFRQVHOKHLURVFRQIRUPHDSOLFiYHODTXHPSRGHVHUDWULEXtGDUHPXQHUDomRYDULiYHOUHFRQKHFLGD
QRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRFRQIRUPHGLVSRVWRQR2ItFLR&LUFXODU&906(31




([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR
'LUHWRULD([HFXWLYD
&RQVHOKR)LVFDO


1$

1~PHURWRWDOGHPHPEURV
1~PHURGHPHPEURV
UHPXQHUDGRV  
%{QXV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR
9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDV
VHMDPDWLQJLGDV
3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR
9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDVPHWDV
VHMDPDWLQJLGDV


7RWDO



1$


1$

1$
1$


1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$
1$

1$
5

1$
1$

1$
5

1$



1$



1$

5

1$

5

1$

5

1$

5

&RUUHVSRQGHDRQ~PHURGHGLUHWRUHVHFRQVHOKHLURVFRQIRUPHDSOLFiYHODTXHPSRGHVHUDWULEXtGDUHPXQHUDomRYDULiYHOUHFRQKHFLGD
QRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRFRQIRUPHGLVSRVWRQR2ItFLR&LUFXODU&906(31
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
  3ODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP Do}HV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GLUHWRULD
HVWDWXWiULD
a)
Termo e condições gerais

2V DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD DSURYDUDP HP $VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD UHDOL]DGDHP  GH
PDUoR GH  R 3ODQR GH ,QFHQWLYR %DVHDGR HP $o}HV ³3ODQR´  TXH HVWDEHOHFH RV WHUPRV H
FRQGLo}HV SDUD FRQFHVVmR GH LQFHQWLYRV EDVHDGRV HP Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD DRV
FRODERUDGRUHV DGPLQLVWUDGRUHV H HPSUHJDGRV  RV TXDLV VHUmR VHOHFLRQDGRV SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRDVHXH[FOXVLYRFULWpULR

b)
Principais objetivos do plano

2VSULQFLSDLVREMHWLYRVGR3ODQRVmR
L
DXPHQWDUDFDSDFLGDGHGHDWUDomRHUHWHQomRGHWDOHQWRVSHOD&RPSDQKLD
LL
UHIRUoDUDFXOWXUDGHGHVHPSHQKRVXVWHQWiYHOHGHEXVFDSHORGHVHQYROYLPHQWRGHFHUWRV
DGPLQLVWUDGRUHV H HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD TXH PDQWHQKDP YtQFXOR GH HPSUHJR RX
HVWDWXiULR FRP D &RPSDQKLD DOLQKDQGR RV VHXV LQWHUHVVHV FRP RV GRV DFLRQLVWDV GD
&RPSDQKLD
LLL
SRVVLELOLWDU j &RPSDQKLD D PDQXWHQomR GH VHXV SURILVVLRQDLV RIHUHFHQGROKHV FRPR
YDQWDJHPHLQFHQWLYRDRSRUWXQLGDGHGHVHWRUQDUHPDFLRQLVWDVHLQFHQWLYDURVHQWLPHQWR
GH³GRQR´GD&RPSDQKLDQRVGLUHWRUHVHHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLD
LY
HVWLPXODUDH[SDQVmRGD&RPSDQKLDHRDOFDQFHHVXSHUDomRGHVXDVPHWDVHPSUHVDULDLV
EHP FRPR D FRQVHFXomR GRV VHXV REMHWLYRV VRFLDLV DOLQKDGR DRV LQWHUHVVHV GH VHXV
DFLRQLVWDV SRU PHLR GR FRPSURPHWLPHQWR GH ORQJR SUD]R GH FHUWRV DGPLQLVWUDGRUHV H
HPSUHJDGRVHOHJtYHLVGD&RPSDQKLDTXHYHQKDPDVHUEHQHILFLiULRVHID]HUMXVjFRQFHVVmR
GRV,QFHQWLYRVH
Y
SURPRYHURERPGHVHPSHQKRGD&RPSDQKLDHRVLQWHUHVVHVGHVHXVDFLRQLVWDVPHGLDQWH
RFRPSURPHWLPHQWRGHORQJRSUD]RGHVHXVGLUHWRUHVHHPSUHJDGRV

c)
Forma como o plano contribui para esses objetivos

23ODQRHVWLPXODDHYROXomRGRGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLURGD&RPSDQKLDDRSHUPLWLUTXH
TXDLVTXHUGHVHXVFRODERUDGRUHVTXHVHMDPDGPLQLVWUDGRUHVRXHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDVHMDP
HOHJtYHLVDFULWpULRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDGTXLUDPDo}HVGD&RPSDQKLD

d)
Como o plano se insere na política de remuneração da Companhia

23ODQRHVWLPXODDHYROXomRGRGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLURGD&RPSDQKLDDRSHUPLWLU
TXHVHXVFRODERUDGRUHVHOHJtYHLVDGTXLUDPDo}HVGD&RPSDQKLDYLDELOL]DQGRDDWUDomRHUHWHQomR
GHSURILVVLRQDLVTXDOLILFDGRV

e)
Como o plano alinha os interesses dos administradores e da Companhia a curto,
médio e longo prazo

$RSURPRYHUXPDDWLWXGHGH³GRQR´HHQJDMDURVEHQHILFLiULRVQRFXPSULPHQWRGDVVXDVUHVSHFWLYDV
PHWDV R 3ODQR DOLQKD RV LQWHUHVVHV GRV EHQHILFLiULRV DRV LQWHUHVVHV GRV DFLRQLVWDV H HVWLPXOD R
FUHVFLPHQWRVXVWHQWiYHOGD&RPSDQKLD1mRREVWDQWHR3ODQRHVWLPXODXPDYLVmRGHORQJRSUD]R
IRFDGRQDJHUDomRGHYDORUDJUHJDGRHQDYDORUL]DomRGRVVHXVFRODERUDGRUHV

f)
Número máximo de ações abrangidas

$Wp WUrVSRUFHQWR GRWRWDOGHDo}HVGD&RPSDQKLDQDGDWDGDFRQFHVVmR

g)
Número máximo de opções a serem outorgadas

$Wp WUrVSRUFHQWR GRWRWDOGHDo}HVGD&RPSDQKLDQDGDWDGDFRQFHVVmR
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
h)
Condições de aquisição das ações

$RXWRUJDGRV,QFHQWLYRVDRV%HQHILFLiULRVVHUiSRUPHLRGDFHOHEUDomRGHFRQWUDWRGHDGHVmRHQWUH
D &RPSDQKLD H RV %HQHILFLiULRV TXH IL[DUmR WRGRV RV WHUPRV H DV FRQGLo}HV GRV ,QFHQWLYRV
FRQIRUPH RV SURJUDPDV $V FRQGLo}HV GH DTXLVLomR GDV Do}HV VHUmR GHILQLGDV QRV SURJUDPDV
LPSOHPHQWDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

i)
Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

2V FULWpULRV GH IL[DomR GR SUHoR GH DTXLVLomR RX GR H[HUFtFLR VHUmR GHILQLGRV QR kPELWR GRV
SURJUDPDVTXHVHUmRLPSOHPHQWDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

j)
Critérios para fixação do prazo de exercício

([FHWR VH GH RXWUD IRUPD GHFLGLGR SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DV 2So}HV VH WRUQDUmR
H[FHVVtYHLVQDPHGLGDTXHRVUHVSHFWLYRV3DUWLFLSDQWHVSHUPDQHFHUHPFRQWLQXDPHQWHYLQFXODGRV
FRPRDGPLQLVWUDGRUHPSUHJDGRRXSUHVWDGRUGHVHUYLoRGD&RPSDQKLDRXGHRXWUDVRFLHGDGHVRE
VHXFRQWUROH

k)
Forma de liquidação

2SUHoRGHH[HUFtFLRVHUiSDJRjYLVWDHHPGLQKHLURSHORV%HQHILFLiULRVPHGLDQWHDXWLOL]DomRGH
UHFXUVRV SUySULRV GR %HQHILFLiULR $ WLWXODULGDGH GDV Do}HV DGTXLULGDV PHGLDQWH R H[HUFtFLR GDV
RSo}HVVHUiWUDQVIHULGDDRV%HQHILFLiULRVDSyVDTXLWDomRGRFRUUHVSRQGHQWHSUHoRGHH[HUFtFLR
REVHUYDGRVRVSURFHGLPHQWRVHSUD]RVH[LJLGRVSHORDJHQWHHVFULWXUDGRURXFXVWRGLDQWHGDV$o}HV

l)
Restrições à transferência das ações

23ODQRQmRLPSHGLUiTXDOTXHUWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV

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

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiGHWHUPLQDUDVXVSHQVmRDH[WLQomRRXDDOWHUDomRGRSUD]R
GR GLUHLWR DR H[HUFtFLR GDV 2So}HV VHPSUH TXH YHULILFDGDV VLWXDo}HV TXH QRV WHUPRV GD OHL RX
UHJXODPHQWDomRHPYLJRUUHVWULQMDPRXLPSHoDPDQHJRFLDomRGH$o}HVSRUSDUWHGRV3DUWLFLSDQWHV

n)
Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos
no plano de remuneração baseado em ações

2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHILQLUi TXDQGR GD HVWUXWXUDomR GRV WHUPRV H FRQGLo}HV GRV
SURJUDPDV RV HIHLWRV PDQXWHQomR RX SHUGD GRV LQFHQWLYRV  GHFRUUHQWHV GR GHVOLJDPHQWR GR
SDUWLFLSDQWH
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações

5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDHVWDWXiULD
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRKDYLD
FRQFHGLGRTXDOTXHUDomRQRkPELWRGRVHXSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
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13.6 - Opções em Aberto

2So}HVHPDEHUWRDRILQDOGRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRKDYLD
FRQFHGLGRTXDOTXHUDomRQRkPELWRGRVHXSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

  2So}HV H[HUFLGDV H Do}HV HQWUHJXHV UHODWLYDV j UHPXQHUDomR EDVHDGD HP Do}HV GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDHVWDWXiULD
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRKDYLD
FRQFHGLGRTXDOTXHUDomRQRkPELWRGRVHXSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

,QIRUPDo}HVQHFHVViULDVSDUDDFRPSUHHQVmRGRVGDGRVGLYXOJDGRVQRVLWHQVD
0pWRGRGHSUHFLILFDomRGRYDORUGDVDo}HVHGDVRSo}HV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRKDYLD
FRQFHGLGRTXDOTXHUDomRQRkPELWRGRVHXSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

3DUWLFLSDo}HVHPDo}HVFRWDVHRXWURVYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVGHWLGDVSRU
DGPLQLVWUDGRUHVHFRQVHOKHLURVILVFDLVSRUyUJmR
Em 31/12/2020

ÏUJmR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
'LUHWRULD
&RQVHOKR)LVFDO

$o}HV
2UGLQiULDV




7RWDO





1RVWHUPRVGR2ItFLR&LUFXODU&906(31SDUDHYLWDUGXSOLFLGDGHRVYDORUHVPRELOLiULRV
GHWLGRVSRUPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHWDPEpPVmRPHPEURVGD'LUHWRULDHRXGR
&RQVHOKR)LVFDOIRUDPGLYXOJDGRVVRPHQWHQRTXDGURGHYDORUHVPRELOLiULRVGHWLGRVSHORVPHPEURV
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$ TXDQWLGDGH GH Do}HV RUGLQiULDV H R Q~PHUR WRWDO GH Do}HV LQGLFDGRV QD OLQKD GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGDWDEHODDFLPDFRUUHVSRQGHPjVDo}HVGHWLWXODULGDGHGRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHV
GD &RPSDQKLD : ) 5 3DUWLFLSDo}HV /WGD H ) * 5 3DUWLFLSDo}HV /WGD VRFLHGDGHV KROGLQJV TXH
GRVVHXVUHVSHFWLYRVFDSLWDLVVRFLDLVHUDPGHWLGRVSHORV6UV:LOVRQ)HUQDQGR5RPDQLQL
PHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH'LUHWRU3UHVLGHQWHGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGH
H)UDQFLVFR*XLOKHUPH5RPDQLQL3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
HPGHGH]HPEURGHUHVSHFWLYDPHQWH
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
13.10 - Informações em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros
do Conselho de Administração e aos diretores estatutários

2020

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

b. número total de membros

4

5

c. número de membros remunerados

0

4

N/A

Renda total empresarial VGBL

0

0

N/A

O plano não possui essa previsão.

N/A

O plano foi instituído durante o último
exercício social.

N/A

R$ 72.000,00

N/A

O resgate é autorizado a cada 60 dias de
acordo com a regra contratual.

d. nome do plano
e. quantidade de administradores que
reúnem as condições para se aposentar
f. condições para se aposentar
antecipadamente
g. 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
h.
valor
total
acumulado
das
contribuições realizadas durante o
último exercício social, descontada a
parcela relativa a contribuições feitas
diretamente pelos administradores
i. se há possibilidade de resgate
antecipado e quais as condições
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5,00
1.424.332,44
542.350,36
750.538,19

5,00

2.080.818,79

706.188,18

1.033.607,18

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

Observação

5,00

31/12/2019

5,00

31/12/2020

Diretoria Estatutária

Nº de membros

Valores anuais

5,00

5,00

974.104,85

646.745,05

2.015.074,39

31/12/2018
4,00

4,00
3,00

3,00

Conselho de Administração

123.233,33

123.233,33

123.233,33

31/12/2019

Diretoria Estatutária

97.973,23

11.200,01

126.897,65

31/12/2020
3,00

3,00

117.714,38

117.714,38

117.714,38

31/12/2018

Conselho de Administração

Versão : 1
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
13.12 - Arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem
mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição
do cargo ou de aposentadoria
Na data deste Formulário de Referência, não há arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros
instrumentos que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores
em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria.
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
13.13 – Em relação aos 3 (três) últimos exercícios sociais, indicar o percentual da
remuneração de cada órgão reconhecida no resultado detido por administradores e membros
do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores diretos ou indiretos
Exercício de 2020

Conselho de
Administração

Conselho Fiscal

Diretoria

Remuneração total do órgão (R$)

R$ 326.577,46

0

R$ 2.643.022,65

Remuneração total dos membros que
sejam partes relacionadas aos
controladores (R$)
Percentual da remuneração das partes
relacionadas em relação ao total pago

R$ 211.496,08

0

R$ 971.279,91

64,76%

0

36,75%

Exercício de 2019

Conselho
Administração

de

Conselho Fiscal

Diretoria

Remuneração total do órgão (R$)

R$ 308.083,32

0

R$ 2.559.327,43

Remuneração total dos membros que
sejam partes relacionadas aos
controladores (R$)
Percentual da remuneração das partes
relacionadas em relação ao total pago

R$ 205.388,08

0

R$ 942.475,14

66,67%

0

36,83%

Exercício de 2018

Conselho
Administração

de

Conselho Fiscal

Diretoria
Executiva

Remuneração total do órgão (R$)

R$ 294.285,96

0

R$ 2.448.722,28

Remuneração total dos membros que
sejam partes relacionadas aos
controladores (R$)
Percentual da remuneração das partes
relacionadas em relação ao total pago

R$ 196.190,64

0

R$ 902.062,21

66,67%

0

36,84%
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam
±(PUHODomRDRV WUrV ~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVLQGLFDURVYDORUHVUHFRQKHFLGRVQR
UHVXOWDGRFRPRUHPXQHUDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDODJUXSDGRV
SRUyUJmRUHFHELGDSRUTXDOTXHUUD]mRTXHQmRDIXQomRTXHRFXSDP
1mR DSOLFiYHO XPD YH] TXH QRV ~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRV VRFLDLV RV PHPEURV GD 'LUHWRULD H GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR KDMDYLVWDTXHR&RQVHOKR)LVFDOGD&RPSDQKLDQmRIRLLQVWDODGR QmR
SHUFHEHUDP TXDOTXHU UHPXQHUDomR TXH QmR DTXHOD GHFRUUHQWH GR H[HUFtFLR GH VHXV UHVSHFWLYRV
FDUJRV
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

(PUHODomRDRV WUrV ~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVLQGLFDURVYDORUHVUHFRQKHFLGRVQR
UHVXOWDGR GH FRQWURODGRUHV GLUHWRV RX LQGLUHWRV GH VRFLHGDGHV VRE FRQWUROH FRPXP H GH
FRQWURODGDVFRPRUHPXQHUDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDO
1mRKiYDORUHVUHFRQKHFLGRVQRVUHVXOWDGRVGRVFRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRVGHVRFLHGDGHV
VREFRQWUROHFRPXPHGDVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDFRPRUHPXQHUDomRGHPHPEURVGHQRVVR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXGD'LUHWRULD(VWDWXWiULDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGH
GH]HPEURGHH
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13.16 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHSHUWLQHQWHVDHVWHWySLFRIRUDPGLYXOJDGDVQRVLWHQVDFLPD
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

±'HVFULomRGRVUHFXUVRVKXPDQRV
a)
número de empregados da Companhia em 31 de dezembro dos respectivos exercícios
sociais (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização geográfica)
$WDEHODDEDL[RGHPRQVWUDRQ~PHURGHHPSUHJDGRV FRQVROLGDGR HPGHGH]HPEURGH
HGLYLGLGRVSRUORFDOL]DomRJHRJUiILFD
(PSUHJDGRVSRU/RFDOL]DomR*HRJUiILFD±&RQWUDWRVSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGR



6XGHVWH


6XO


1RUGHVWH


1RUWH


&HQWUR2HVWH


7RWDO











(PSUHJDGRVSRU/RFDOL]DomR*HRJUiILFD±&RQWUDWRVSRUSUD]RGHWHUPLQDGR



6XGHVWH


6XO


1RUGHVWH


1RUWH


&HQWUR2HVWH


7RWDO













$WDEHODDEDL[RGHPRQVWUDRQ~PHURGHHPSUHJDGRV FRQVROLGDGR HPGHGH]HPEURGH
HGLYLGLGRVSRUDWLYLGDGH
(PSUHJDGRVSRU$WLYLGDGH±&RQWUDWRVSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGR


$GPLQLVWUDWLYR

,QGXVWULDO

&RQWUROHVLQWHUQRVJHVWmRGHULVFRVH&RPSOLDQFH

$XGLWRULD,QWHUQD

7RWDO
















(PSUHJDGRVSRU$WLYLGDGH±&RQWUDWRVSRUSUD]RGHWHUPLQDGR


$GPLQLVWUDWLYR

,QGXVWULDO

7RWDO















b) número de terceirizados da Companhia em 31 de dezembro dos respectivos exercícios
sociais (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização
geográfica)
$WDEHODDEDL[RGHPRQVWUDRQ~PHURGHWHUFHLUL]DGRV FRQVROLGDGR HPGHGH]HPEURGH
HGLYLGLGRVSRUORFDOL]DomRJHRJUiILFD
7HUFHLUL]DGRVSRU/RFDOL]DomR*HRJUiILFD

6XGHVWH
6XO
1RUGHVWH
&HQWUR2HVWH
1RUWH
7RWDO
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

$WDEHODDEDL[RGHPRQVWUDRQ~PHURGHWHUFHLUL]DGRV FRQVROLGDGR HPGHGH]HPEURGH
HGLYLGLGRVSRUDWLYLGDGH
7HUFHLUL]DGRVSRU$WLYLGDGH

$GPLQLVWUDWLYR
,QGXVWULDO
7RWDO
















c) Índice de Rotatividade apurado em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018:

ËQGLFHGHURWDWLYLGDGH











2tQGLFHGHURWDWLYLGDGHQmRLQFOXLRHQFHUUDPHQWRGRVFRQWUDWRVFHOHEUDGRVSRUSUD]RGHWHUPLQDGR
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

±$OWHUDo}HVUHOHYDQWHV5HFXUVRVKXPDQRV
1mR KRXYH DOWHUDomR UHOHYDQWH QR Q~PHUR GH HPSUHJDGRV HRX WHUFHLUL]DGRV GD &RPSDQKLD
LQGLFDGRVQDVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

±'HVFULomRGDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRVHPSUHJDGRV
a) política de salários e remuneração variável
$&RPSDQKLDDGRWDXPDSUiWLFDVDODULDOTXHDFUHGLWDHVWDUDOLQKDGDjVXDHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDO
EHPFRPRFRHUHQWHFRPDVSUiWLFDVDGRWDGDVSHORVGHPDLVLQWHJUDQWHVGRVHWRUDJUtFROD
$XPHQWRVVDODULDLVSRGHPVHUFRQFHGLGRVHPEDVHVDQXDLVDVVLPFRPRJUDWLILFDo}HVSRUPpULWRV
HVSRQWkQHRVTXHYLVDPGHPRQVWUDURUHFRQKHFLPHQWRGRGHVHPSHQKRGHVHXVFRODERUDGRUHV
$OpP GLVVR D &RPSDQKLD SRVVXL XP SURJUDPD GH 3DUWLFLSDomR QRV /XFURV H 5HVXOWDGRV FRP
SUHPLVVDVGHILQLGDVTXHFRQWHPSODPVHXVHPSUHJDGRV$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDSRVVXLXP
3URJUDPDGH3DUWLFLSDomRGRV5HVXOWDGRVTXHDEUDQJHWRGDDVXDIRUoDGHYHQGDVFRRUGHQDGRUHV
JHUHQWHVHGLUHWRUHV
b) política de benefícios
$&RPSDQKLDFRQFHGHDRVVHXVIXQFLRQiULRVRVEHQHItFLRVSUHYLVWRVQDVFRQYHQo}HVFROHWLYDVGH
WUDEDOKR FHOHEUDGRV FRP RV VLQGLFDWRV GD FDWHJRULD $GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD RIHUHFH
EHQHItFLRVHVSRQWkQHRVTXDLVVHMDPSUHYLGrQFLDSULYDGDDVVLVWrQFLDPpGLFDYDOHWUDQVSRUWHDMXGD
GHFXVWRYDOHDOLPHQWDomRHVHJXURGHYLGD
c) características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados
não-administradores, identificando: (i) grupos de beneficiários; (ii) condições
para exercício; (iii) preços de exercício; (iv) prazos de exercício; e (v) quantidade
de ações comprometidas pelo plano.
1mR DSOLFiYHO FRQVLGHUDQGR TXH QmR H[LVWH SODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP Do}HV SDUD RV
HPSUHJDGRVGD&RPSDQKLD
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

±'HVFULomRGDVUHODo}HVHQWUHRHPLVVRUHVLQGLFDWRV
$VUHODo}HVHQWUHD&RPSDQKLDHRVVLQGLFDWRVGDFDWHJRULDVHGmRDWUDYpVGHSDUFHULDUHVSHLWRH
WUDQVSDUrQFLDYLVDQGRDOLQKDUDVGLUHWUL]HVHFOiXVXODVTXHHQYROYDPVHXVFRODERUDGRUHV7RGRVRV
FRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDHPVXDDEUDQJrQFLDQDFLRQDOFRQWDPFRPRUHVSDOGRGHFRQYHQo}HV
FROHWLYDVGHWUDEDOKRTXHJDUDQWHPGLUHLWRVDOpPGDTXHOHVFRQFHGLGRVSHODOHJLVODomRWUDEDOKLVWD
1mRKRXYHSDUDOLVDo}HVHJUHYHVGRVHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDQRV WUrV ~OWLPRVH[HUFtFLRV
VRFLDLV
6mRVLQGLFDWRVUHSUHVHQWDWLYRVGDFDWHJRULD
•

6LQGLFDWRGRV7UDEDOKDGRUHVQDV,QG~VWULDVGD)DEULFDomRGRÈOFRRO(WDQRO
%LRFRPEXVWtYHO4XtPLFDV)DUPDFrXWLFDVH3OiVWLFDVGH*XDtUDHUHJLmR

•

6LQGLFDWRGRV7UDEDOKDGRUHVQDV,QG~VWULDV4XtPLFDVH)DUPDFrXWLFDVGH&RVPySROLVH
UHJLmR

•

6LQGLFDWRGRV7UDEDOKDGRUHVQDV,QG~VWULDVGD)DEULFDomRGRÈOFRRO(WDQRO%LRHWDQRO
%LRFRPEXVWtYHO4XtPLFDVH)DUPDFrXWLFDVGH5LEHLUmR3UHWRHUHJLmR

•

6LQGLFDWRGRV7UDEDOKDGRUHVQDV,QG~VWULDVGD)DEULFDomRGHÈOFRRO3OiVWLFRV
&RVPpWLFRV)HUWLOL]DQWHV4XtPLFDVH)DUPDFrXWLFDVGH8EHUDEDHUHJLmR

•

6LQGLFDWRGRV&RQGXWRUHVGH9HtFXORV5RGRYLiULRVGH)UDQFDHUHJLmR

•

6LQGLFDWRGRV&RPHUFLiULRVGH%DUUHLUDVH5HJLmR2HVWHGD%DKLDH

•

6LQGLFDWRGRV7UDEDOKDGRUHVQR&RPpUFLR$WDFDGLVWDH9DUHMLVWDGR1RUWHGR(VWDGRGR
0DWR*URVVR
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14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mR H[LVWHP RXWUDV LQIRUPDo}HV FRQVLGHUDGDV UHOHYDQWHV DOpP GDTXHODV GLYXOJDGDV QRV LWHQV
DQWHULRUHV
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43.397.193

43.397.234

Brasileira

Brasileira

Qtde. de ações (Unidades)

33,787%

33,787%

Ações ordinárias %

Sim

Sim

Ações %

5.557.006

36.091.639

Brasileira

TOTAL

128.443.072

0

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

Não

09.482.532/0001-87

100,000%

0,000%

4,327%

28,099%

Sim

0

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

BRASIL SUSTENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Não

35.885.485/0001-22

W F R Participações Ltda.

Não

35.898.383/0001-41

F G R Participações Ltda.

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2021 - VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.

Não

Sim

Sim

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

31/12/2018

01/12/2019

01/12/2019

128.443.072

0

5.557.006

36.091.639

43.397.193

43.397.234

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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100,000%

0,000%

4,327%

28,099%

33,787%

33,787%

Total ações %

Versão : 1

Participa de acordo de acionistas

TOTAL

48.136.241

4.814

100,000

0,010

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

99,990

Brasileiro

Classe ação

48.131.427

Não

162.074.108-31

Francisco Guilherme Romanini

0

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0,000

0.000

Ações %

0

0

0

Sim

0

0,000

0,000

0,000

Sim

0,000

Qtde. total de ações (Unidades)

48.136.241

4.814

48.131.427

06/01/2020

0

35.898.383/0001-41

Ações preferenciais %

CPF/CNPJ

Última alteração

F G R Participações Ltda.

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Tipo pessoa

Acionista controlador

CPF/CNPJ acionista

Ações ordinárias %

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Total ações %

PÁGINA: 311 de 357

100,000

0,010

99,990

0,000

Composição capital social

Versão : 1

Participa de acordo de acionistas

48.136.195

4.814

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

99,990

Brasileira

100,000

0,010

Classe ação

48.131.381

Não

098.998.608-08

Wilson Fernando Romanini

TOTAL

OUTROS

0

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0,000

0.000

Ações %

0

Sim

0

0

0

0,000

Sim

0,000

0,000

0,000

Qtde. total de ações (Unidades)

48.131.381

03/01/2020

48.136.195

4.814

0

35.885.485/0001-22

Ações preferenciais %

CPF/CNPJ

Última alteração

W F R Participações Ltda.

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Tipo pessoa

Acionista controlador

CPF/CNPJ acionista

Ações ordinárias %

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Total ações %
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99,990

100,000

0,010

0,000

Composição capital social

Versão : 1
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Versão : 1

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

07/04/2021

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

3

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

2

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

1

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

0

0,000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

0

0,000%
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

2UJDQRJUDPDGRVDFLRQLVWDVHGRJUXSRHFRQ{PLFR
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
±$FRUGRGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRQDVHGHGRHPLVVRURXGRTXDORFRQWURODGRUVHMDSDUWH
$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD9LWWLD)HUWLOL]DQWHVH%LROyJLFRV6$ ³$FRUGR´

3DUWHV

:)53DUWLFLSDo}HV/WGD)*53DUWLFLSDo}HV/WGD HPFRQMXQWR³+ROGLQJV$FLRQLVWDV
2ULJLQDLV´ %UDVLO6XVWHQWDELOLGDGH),30XOWLHVWUDWpJLD ³,QYHVWLGRU´ +HQULTXH0RQWHLUR
)HUUR H (GJDU =DQRWWR ³$FLRQLVWDV %LRYDOHQV´  H FRPR LQWHUYHQLHQWH DQXHQWH 9LWWLD
)HUWLOL]DQWHV H %LROyJLFRV 6$ ³&RPSDQKLD´  %6 7UDQVSRUWHV /WGD -RVp 3OtQLR
5RPDQLQL :LOVRQ )HUQDQGR 5RPDQLQL )UDQFLVFR *XLOKHUPH 5RPDQLQL HP FRQMXQWR
FRP :)5 +ROGLQJ )*5 +ROGLQJ H :LOVRQ HP FRQMXQWR RV ³$FLRQLVWDV 2ULJLQDLV´ 
'DOYD 0DUOHQH -XQTXHLUD GRV 6DQWRV 5RPDQLQL -XOLDQD %DUERVD %HFKDUD 5RPDQLQL
.DULQD )DYDUR &DPSL 5RPDQLQL %UXQD %HFKDUD 5RPDQLQL /XLVD %HFKDUD 5RPDQLQL
:LOVRQ%HFKDUD5RPDQLQL9LWRULD&DPSL5RPDQLQL0DULQD&DPSL5RPDQLQL(GXDUGD
&DPSL5RPDQLQL*LVHOH0DULD6DQWRV)HUURH/LGLD$OPHLGD6DOXP=DQRWWR

'DWDGHFHOHEUDomR

GHMXQKRGHDGLWDGRHPGHPDUoRGHHGHRXWXEURGH

3UD]RGHYLJrQFLD

DQRV

(PFDVRGHREWHQomRGHUHJLVWURGHHPLVVRUGHYDORUHVPRELOLiULRVSHUDQWHD&90HD
UHDOL]DomRGHRIHUWDS~EOLFDGH GLVWULEXLomRGHDo}HVGD&RPSDQKLD ,32 R$FRUGR
VHUiDXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWRVHQGRTXHDVSDUWHVGHYHUmRQHJRFLDUHFHOHEUDUQRYR
DFRUGRGHDFLRQLVWDV$GLFLRQDOPHQWHRQRYRDFRUGRGHDFLRQLVWDVHVWiHPIDVHGH
HVWUXWXUDomRHQHJRFLDomRFXMRVWHUPRVHFRQGLo}HVVHUmRGHVFULWRVQHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLDWmRORJRRQRYRDFRUGRVHMDFHOHEUDGRRTXHGHYHUiRFRUUHUVRPHQWH
DSyVDFRQFOXVmRGR,32GD&RPSDQKLD

'HVFULomRGDVFOiXVXODV
UHODWLYDVDRH[HUFtFLRGR
GLUHLWRGHYRWRHGRSRGHUGH
FRQWUROH

&RP H[FHomR GDV PDWpULDV SUHYLVWDV QD FOiXVXOD  GR $FRUGR GDV FRQWDV GRV
DGPLQLVWUDGRUHV H GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV H GD HOHLomR GRV PHPEURV GR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D DSURYDomR GHSHQGHUi GR YRWR GRV DFLRQLVWDV TXH
UHSUHVHQWHPDPDLRULDGRFDSLWDOVRFLDOYRWDQWH

1RFDVRGDVPDWpULDVSUHYLVWDVQDFOiXVXODGR$FRUGRDVXDDSURYDomRGHSHQGHUi
GRYRWRGRVDFLRQLVWDVTXHUHSUHVHQWHPDPDLRULDGRFDSLWDOVRFLDOYRWDQWHHGRYRWRGR
,QYHVWLGRU

'HVFULomRGDVFOiXVXODV
UHODWLYDVjLQGLFDomRGH
DGPLQLVWUDGRUHVPHPEURV
GHFRPLWrVHVWDWXWiULRVRX
GHSHVVRDVTXHDVVXPDP
SRVLo}HVJHUHQFLDLV

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDVHUiFRPSRVWRSRU TXDWUR PHPEURV
GRV TXDLV RV $FLRQLVWDV 2ULJLQDLV WHUmR GLUHLWR GH HOHJHU  GRLV  PHPEURV H VHXV
UHVSHFWLYRV VXSOHQWHV 2 ,QYHVWLGRU WHUi GLUHLWR GH HOHJHU  XP  PHPEUR H VHX
UHVSHFWLYRVXSOHQWH2PHPEURVHUiHOHLWRHPFRQMXQWRSRUWRGRVRVDFLRQLVWDVTXH
GHYHUiVHUXPPHPEURLQGHSHQGHQWH

2 &RPLWr )LQDQFHLUR VHUi FRPSRVWR SRU  WUrV  PHPEURV GRV TXDLV RV $FLRQLVWDV
2ULJLQDLVHR,QYHVWLGRUWHUmRGLUHLWRGHHOHJHUXPPHPEURFDGDHRPHPEURVHUiR
'LUHWRU)LQDQFHLURGD&RPSDQKLD

2&RPLWrGH6XVWHQWDELOLGDGHWDPEpPVHUiFRPSRVWRSRU WUrV PHPEURVGRVTXDLV
RV$FLRQLVWDV2ULJLQDLVHR,QYHVWLGRUWHUmRGLUHLWRGHHOHJHUXPPHPEURFDGDHR
PHPEURVHUiR'LUHWRU3UHVLGHQWHGD&RPSDQKLD

)LQDOPHQWHR&RQVHOKR)LVFDOQmRSHUPDQHQWHVHUiFRPSRVWRSRU WUrV PHPEURV
GRV TXDLV  GRLV  VHUmR HOHLWRV SHORV $FLRQLVWDV 2ULJLQDLV H  XP  PHPEUR SHOR
,QYHVWLGRU

'HVFULomRGDVFOiXVXODV
UHODWLYDVjWUDQVIHUrQFLDGH
Do}HVHjSUHIHUrQFLDSDUD
DGTXLULODV

2V DFLRQLVWDV QmR SRGHUmR WUDQVIHULU DV VXDV Do}HV H R GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD QD
VXEVFULomR GH QRYDV Do}HV H RXWURV YDORUHV PRELOLiULRV H TXDOTXHU RXWUR GLUHLWR GH
VXEVFULomR GH Do}HV RX RXWURV YDORUHV PRELOLiULRV ³'LUHLWRV GH 6XEVFULomR´  VDOYR
PHGLDQWHSUpYLDDSURYDomRGHWRGRVRVDFLRQLVWDVUHSUHVHQWDQGRDWRWDOLGDGHGRFDSLWDO
VRFLDO

2V$FLRQLVWDV2ULJLQDLVQmRSRGHUmRWUDQVIHULURXRQHUDUVXDVDo}HVSRUXPSHUtRGRGH
 WUrV DQRVVDOYRPHGLDQWHSUpYLDDSURYDomRGHWRGRVRVDFLRQLVWDVUHSUHVHQWDQGRD
WRWDOLGDGHGRFDSLWDOVRFLDO

'HVFULomRGDVFOiXVXODVTXH
UHVWULQMDPRXYLQFXOHPR
GLUHLWRGHYRWRGRVPHPEURV
GHFRQVHOKRGH
DGPLQLVWUDomRRXGHRXWURV
yUJmRVGHILVFDOL]DomRH
FRQWUROH

6DOYRSHODVPDWpULDVGDFOiXVXODGR$FRUGRWRGDVDVPDWpULDVVHUmRDSURYDGDV
SHOR YRWR GD PDLRULD GRV PHPEURV 1R FDVR GDV PDWpULDV SUHYLVWDV QD FOiXVXOD 
HVWDV GHYHP VHU DSURYDGDV SRU SHOR PHQRV XP GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRVHQGRTXHQHFHVVDULDPHQWHRYRWRSUHFLVDVHUGRPHPEURHOHLWRSHOR
,QYHVWLGRU
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor
 ± $OWHUDo}HV UHOHYDQWHV QDV SDUWLFLSDo}HV GRV PHPEURV GR JUXSR GH FRQWUROH H
DGPLQLVWUDGRUHVGRHPLVVRU
1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR QmR WLYHUDP DOWHUDo}HV UHOHYDQWHV QDV SDUWLFLSDo}HV GRV PHPEURV GR
JUXSRGHFRQWUROHHDGPLQLVWUDGRUHVGRHPLVVRU
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15.7 - Principais Operações Societárias

±3ULQFLSDLVRSHUDo}HVVRFLHWiULDV
(YHQWR
3ULQFLSDLVFRQGLo}HVGR
QHJyFLR

6RFLHGDGHVHQYROYLGDV
(IHLWRVUHVXOWDQWHVGDRSHUDomR
QRTXDGURDFLRQiULR

4XDGURVRFLHWiULRDQWHVGD
RSHUDomR

,QFRUSRUDomRGD*UDQRUWH)HUWLOL]DQWHV/WGDHGD9LWWLD3DUWLFLSDo}HV6$
(P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD LQFRUSRURX R DFHUYR OtTXLGR GDV
VRFLHGDGHV*UDQRUWH)HUWLOL]DQWHV/WGDH9LWWLD3DUWLFLSDo}HV6$SHORYDORUGH5
 WULQWD H FLQFR PLOK}HV TXLQKHQWRV H QRYHQWD H TXDWUR PLO FHQWR H
FLQTXHQWDHXPUHDLV FRPDFRQVHTXHQWHH[WLQomRGD*UDQRUWH)HUWLOL]DQWHV/WGDH
GD9LWWLD3DUWLFLSDo}HV6$
*UDQRUWH)HUWLOL]DQWHV/WGD
9LWWLD3DUWLFLSDo}HV6$
9LWWLD)HUWLOL]DQWHVH%LROyJLFRV6$
&RP D LQFRUSRUDomR GD VXD FRQWURODGRUD SHOD &RPSDQKLD WRGRV RV DFLRQLVWDV GD
9LWWLD3DUWLFLSDo}HV6$SDVVDUDPDVHUDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD

*UDQRUWH)HUWLOL]DQWHV/WGD
GH
6yFLRV
4XRWDV
9DORU
3DUWLFLSDomR
9LWWLD
3DUWLFLSDo}HV

5

6$
7RWDO

5


9LWWLD3DUWLFLSDo}HV6$
GH
$FLRQLVWDV
$o}HV
9DORU
3DUWLFLSDomR
-RVp3OtQLR

1$

5RPDQLQL
)UDQFLVFR
*XLOKHUPH

1$

5RPDQLQL
:LOVRQ)HUQDQGR

1$

5RPDQLQL
%UDVLO
6XVWHQWDELOLGDGH

1$

),3
7RWDO

5


9LWWLD)HUWLOL]DQWHVH%LROyJLFRV6$
GH
$FLRQLVWDV
$o}HV
9DORU
3DUWLFLSDomR
9LWWLD

5

3DUWLFLSDo}HV6$
:LOVRQ)HUQDQGR

5

5RPDQLQL
7RWDO

5


9LWWLD )HUWLOL]DQWHVH%LROyJLFRV6$
GH
$FLRQLVWDV
$o}HV
9DORU
3DUWLFLSDomR
-RVp3OtQLR

1$

5RPDQLQL
)UDQFLVFR
*XLOKHUPH

1$

5RPDQLQL
:LOVRQ)HUQDQGR

1$

5RPDQLQL
%UDVLO
6XVWHQWDELOLGDGH

1$

),3
$OH[DQGUH'HO

1$

1HUR)UL]]R
7RWDO

5

1mRDSOLFiYHO


4XDGURVRFLHWiULRGHSRLVGD
RSHUDomR



0HFDQLVPRVXWLOL]DGRVSDUD
JDUDQWLURWUDWDPHQWRHTXLWDWLYR
HQWUHRVDFLRQLVWDV
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(YHQWR
3ULQFLSDLVFRQGLo}HVGR
QHJyFLR
6RFLHGDGHVHQYROYLGDV
(IHLWRVUHVXOWDQWHVGDRSHUDomR
QRTXDGURDFLRQiULR

4XDGURVRFLHWiULRDQWHVGD
RSHUDomR

$TXLVLomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDGD9LWyULD)HUWLOL]DQWHV/WGD
(P  GH DJRVWR GH  D &RPSDQKLD DGTXLULX  GR FDSLWDO VRFLDO GD 9LWyULD
)HUWLOL]DQWHV/WGD
9LWWLD)HUWLOL]DQWHVH%LROyJLFRV6$
9)3DUWLFLSDo}HV/WGD
9LWyULD)HUWLOL]DQWHV/WGD
973DUWLFLSDo}HV/WGD
&RPDDTXLVLomRGD9LWyULD)HUWLOL]DQWHV6$D&RPSDQKLDSDVVRXDVHUGHWHQWRUD
GHGRVHX FDSLWDOVRFLDO
9LWyULD)HUWLOL]DQWHV6$
GH
$FLRQLVWDV
$o}HV
9DORU
3DUWLFLSDomR
9)3DUWLFLSDo}HV

1$

/WGD
9,73DUWLFLSDo}HV

1$

/WGD
7RWDO

1$

9LWyULD)HUWLOL]DQWHV6$
GH
$FLRQLVWDV
$o}HV
9DORU
3DUWLFLSDomR
9LWWLD)HUWLOL]DQWHV

1$

H%LROyJLFRV6$
9,73DUWLFLSDo}HV

1$

/WGD
7RWDO
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4XDGURVRFLHWiULRGHSRLVGD
RSHUDomR



0HFDQLVPRVXWLOL]DGRVSDUD
JDUDQWLURWUDWDPHQWRHTXLWDWLYR
HQWUHRVDFLRQLVWDV


(YHQWR
3ULQFLSDLVFRQGLo}HVGR
QHJyFLR
6RFLHGDGHVHQYROYLGDV
(IHLWRVUHVXOWDQWHVGDRSHUDomR
QRTXDGURDFLRQiULR

4XDGURVRFLHWiULRDQWHVGD
RSHUDomR

,QFRUSRUDomRGDVDo}HVGD%LRYDOHQV6$
(PGHRXWXEURGHD&RPSDQKLDLQFRUSRURXGDVDo}HVGD%LRYDOHQV
6$
9LWWLD)HUWLOL]DQWHVH%LROyJLFRV6$
%LRYDOHQV6$
&RPDLQFRUSRUDomRGDVDo}HVD&RPSDQKLDSDVVRXDGHWHUGDVDo}HVGD
%LRYDOHQV6$

%LRYDOHQV6$
$FLRQLVWDV
$o}HV
9DORU
3HUFHQWXDO
9LWWLD

1$

+HQULTXH

1$

0RQWHLUR
(GJDU=DQRWWR

1$

7RWDO

1$


9LWWLD)HUWLOL]DQWHVH%LROyJLFRV6$
$FLRQLVWDV
$o}HV
9DORU
3HUFHQWXDO
:)5

1$

3DUWLFLSDo}HV
)*5


1$
3DUWLFLSDo}HV
%UDVLO),3

1$

$OH[DQGUH)UL]]R

1$

+HQULTXH0RQWHLUR

1$

(GJDU=DQRWWR

1$

7RWDO

1$


%LRYDOHQV6$
$FLRQLVWDV
$o}HV
9DORU
3HUFHQWXDO
9LWWLD)HUWLOL]DQWHV

1$

6$
7RWDO

1$
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15.7 - Principais Operações Societárias

(YHQWR

3ULQFLSDLVFRQGLo}HVGR
QHJyFLR

6RFLHGDGHVHQYROYLGDV
(IHLWRVUHVXOWDQWHVGDRSHUDomR
QRTXDGURDFLRQiULR

4XDGURVRFLHWiULRDQWHVGD
RSHUDomR

$TXLVLomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDGD-%%LRWHFQRORJLD/WGDHDSRUWHGHFDSLWDO
(P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD DGTXLULX  GR FDSLWDO VRFLDO GD -%
%LRWHFQRORJLD /WGD SHOR YDORU GH 5 PLOK}HV VHQGR TXH R PRQWDQWH
FRUUHVSRQGHQWH D 5 PLOK}HV IRL SDJR j YLVWD SHOD &RPSDQKLD DRV TXRWLVWDV
YHQGHGRUHV H R PRQWDQWH GH 5 PLOKmR IRL XWLOL]DGR SHOD &RPSDQKLD SDUD
LQWHJUDOL]DU SRU FRQWD H RUGHP GRV TXRWLVWDV YHQGHGRUHV D WRWDOLGDGH GH QRYDV
TXRWDV GH HPLVVmR GD -% %LRWHFQRORJLD /WGD D VHUHP VXEVFULWDV SHORV TXRWLVWDV
YHQGHGRUHV QR DXPHQWR GH FDSLWDO VRFLDO &RQFRPLWDQWHPHQWH D &RPSDQKLD
WDPEpPUHDOL]RXSRUVXDFRQWDXPDSRUWHGHFDSLWDOGH5PLOK}HVQDVRFLHGDGH
9LWWLD)HUWLOL]DQWHVH%LROyJLFRV6$
-%%LRWHFQRORJLD/WGD
&RPDDTXLVLomRGD-%%LRWHFQRORJLD/WGDD&RPSDQKLDSDVVRXDVHUGHWHQWRUDGH
GRVHXFDSLWDOVRFLDO

-%%LRWHFQRORJLD/WGD
$FLRQLVWDV
$o}HV
9DORU
3HUFHQWXDO
%LDQFD9LTXH

5

)HUQDQGHV1DUGH
-~OLR(GPDUGD

5

&UX]
7RWDO

5


-%%LRWHFQRORJLD/WGD
GH
$FLRQLVWDV
$o}HV
9DORU
3DUWLFLSDomR
9LWWLD)HUWLOL]DQWHV

5

H%LROyJLFRV6$
%LDQFD9LTXH

5

)HUQDQGHV1DUGH
-~OLR(GPDUGD

5

&UX]
7RWDO

5

1mRDSOLFiYHO
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15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
7UDQVIHUrQFLDGHDo}HV
(PGHQRYHPEURGHRDFLRQLVWDGD&RPSDQKLD-RVp3OtQLR5RPDQLQLYHQGHX
YLQWH H QRYH PLOK}HV TXLQKHQWRV H GH] PLO FHQWR H QRYH  Do}HV RUGLQiULDV FRUUHVSRQGHQWHV D
 GR FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD SHOR YDORU GH 5 WULQWD H GRLV PLOK}HV
VHWHFHQWRVHYLQWHGHQRYHPLOWUH]HQWRVHFLQTXHQWDHRLWRUHDLVHQRYHQWDHFLQFRFHQWDYRV 'HVVDV
Do}HV  TXDWRU]H PLOK}HV VHWHFHQWRV H FLQTXHQWD H FLQFR PLO H FLQTXHQWD H TXDWUR 
Do}HVRUGLQiULDVIRUDPWUDQVIHULGDVD:LOVRQ)HUQDQGR5RPDQLQLH TXDWRU]HPLOK}HV
VHWHFHQWRV H FLQTXHQWD H FLQFR PLO H FLQTXHQWD H TXDWUR  Do}HV RUGLQiULDV IRUDP WUDQVIHULGDV D
)UDQFLVFR*XLOKHUPH5RPDQLQLDPERVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
3RVLomRDFLRQiULDGR%UDVLO),3
(PFRPSOHPHQWDomRjVLQIRUPDo}HVGHVFULWDVQRVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
D&RPSDQKLDHVFODUHFHTXHFRQVLGHUDQGRDGHILQLomRGHFRQWUROHGD/HLQQmRKiQHVWD
GDWD XP FRWLVWD TXH SRVVD VHU FRQVLGHUDGR FRQWURODGRU GR %UDVLO 6XVWHQWDELOLGDGH )XQGR GH
,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD ³%UDVLO),3´ 
2%UDVLO),3pFRPSRVWRSRUFRWLVWDVHQWUHLQYHVWLGRUHVTXDOLILFDGRVHSURILVVLRQDLV$WXDOPHQWH
DVFRWDVGR%UDVLO),3VmRGHWLGDVHPVXDPDLRULDSRULQYHVWLGRUHVQmRUHVLGHQWHVHRPDLRUFRWLVWD
GR%UDVLO),3GHWpPGHVXDVFRWDV$JHVWmRGDFDUWHLUDGR%UDVLO),3HVWiDFDUJRGRVHX
DGPLQLVWUDGRU%5=,QYHVWLPHQWRV/WGD
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
±'HVFULomRGDVUHJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVGRHPLVVRUTXDQWRjUHDOL]DomRGHWUDQVDo}HV
FRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
(P  GH QRYHPEURGH R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD&RPSDQKLDDSURYRXD 3ROtWLFD GH
7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVTXHWHPSRUREMHWLYRHVWDEHOHFHUUHJUDVDSOLFiYHLVjVGHFLV}HV
UHODWLYDVDWUDQVDo}HVHQYROYHQGRD&RPSDQKLDHVXDV3DUWHV5HODFLRQDGDVFRQIRUPHGHILQLGDVQD
3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVHVLWXDo}HVFRPSRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHV
QR kPELWR GD &RPSDQKLD GH IRUPD TXH WDLV GHFLV}HV VHMDP WRPDGDV SRU PHLR GH XP SURFHVVR
WUDQVSDUHQWHHWHQGRHPYLVWDGRVPHOKRUHVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDEHPFRPRFRPREVHUYkQFLD
jVPHOKRUHVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD
$3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVVHDSOLFDj&RPSDQKLDEHPFRPRDTXDOTXHU
SHVVRD QDWXUDO RX MXUtGLFD TXH VH HQTXDGUR QR FRQFHLWR GH ³3DUWH 5HODFLRQDGD´ FRQWLGR QR
3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR&3&Q 5 GR&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLVDSURYDGRSHOD
&90SRUPHLRGD'HOLEHUDomRQ
$3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVHVWDEHOHFHTXHD&RPSDQKLDGHYHUiPDQWHUXP
FDGDVWURFRPDLGHQWLILFDomRGDVSRWHQFLDLV3DUWHV5HODFLRQDGDVTXHGHYHUiVHUFRQVXOWDGRSHORV
UHVSRQViYHLVSHODFHOHEUDomRGHTXDLVTXHUWUDQVDo}HVDQWHVGDVXDFRQFOXVmRSDUDYHULILFDUVHD
UHVSHFWLYDWUDQVDomRSRGHVHUXPD7UDQVDomRFRP3DUWH5HODFLRQDGD
2V PHPEURV GD 'LUHWRULD GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H RV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV GD
&RPSDQKLD VHUmR RULHQWDGRV D UHVSHLWR GD REULJDomR GH LQIRUPDU DR 'HSDUWDPHQWR -XUtGLFR GD
&RPSDQKLD VREUH TXDOTXHU SRWHQFLDO 7UDQVDomR FRP 3DUWH 5HODFLRQDGD GH TXH WHQKDP
FRQKHFLPHQWR
8PD YH] UHSRUWDGD XPD SRWHQFLDO 7UDQVDomR FRP 3DUWH 5HODFLRQDGD HOD VHUi DQDOLVDGD SHOR
'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRSDUDLGHQWLILFDomRGDV3DUWHV5HODFLRQDGDVHFODVVLILFDomRGDVRSHUDo}HV
FRPR 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV XWLOL]DQGR DV GHILQLo}HV SUHYLVWDV QHVWD 3ROtWLFD H
VXEPLVVmRDRVyUJmRVFRPSHWHQWHVSDUDDQiOLVHHDSURYDomRQRVWHUPRVGD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HV
FRP3DUWHV5HODFLRQDGDV
8PD YH] GHWHUPLQDGDV FRPR 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV DV WUDQVDo}HV GHYHP VHU
VXEPHWLGDVSHOR'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRSDUDDSUHFLDomRGR&RPLWrGH$XGLWRULDH*HVWmRGH5LVFRV
FRQWHQGRQRPtQLPRDVVHJXLQWHVLQIRUPDo}HVSDUWHUHODFLRQDGDHQYROYLGDREMHWRGDWUDQVDomR
FDUDFWHUtVWLFDV GRV PRQWDQWHV HQYROYLGRV SUHoRV SUD]RV FRQGLo}HV GH UHVFLV}HV H GHPDLV
FRQGLo}HVJHUDLVUHOHYDQWHVLQGLFDQGRRSHUDo}HVGHPHUFDGRVHPHOKDQWHVVHPSUHTXHSRVVtYHO
HHPWRGDVRVFDVRVDMXVWLILFDWLYDFRPHUFLDOHHFRQ{PLFDHFRPRVHUiUHSRUWDGDQDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVHQRWDVH[SOLFDWLYDVGD&RPSDQKLD
2 &RPLWr GH $XGLWRULD GD &RPSDQKLD GHYHUi DYDOLDU VH DV UHIHULGDV WUDQVDo}HV HVWmR VHQGR
UHDOL]DGDV GH IRUPD DGHTXDGD REVHUYDQGR RV LQWHUHVVHV GD &RPSDQKLD H GRV DFLRQLVWDV DV
&RQGLo}HVGH0HUFDGRXVXDOPHQWHDSOLFiYHLVDTXDLVTXHUWHUFHLURVFRPRVTXDLVD&RPSDQKLDVH
UHODFLRQH
1RVWHUPRVGD3ROtWLFDGD&RPSDQKLDWRGDVDVWUDQVDo}HVHQWUHSDUWHVUHODFLRQDGDVGHYHUmRVHU
VXEPHWLGDV j DSURYDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR PHGLDQWH UHFHELPHQWR GH PDQLIHVWDomR
IDYRUiYHORXFRQWUiULDGR&RPLWrGH$XGLWRULD
$&RPSDQKLDHVWDUiSURLELGDGHUHDOL]DUWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVTXHQmRDWHQGDPDRV
UHTXLVLWRVHVWLSXODGRVQD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVRXHPUHODomRjVTXDLV
VHMDLGHQWLILFDGRSRWHQFLDO&RQIOLWRGH,QWHUHVVHV
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4XDQGRXPDWUDQVDomRFRPSDUWHUHODFLRQDGDWLYHUTXHVHUDSURYDGDSHOD$VVHPEOHLD*HUDOHVVD
WUDQVDomRGHYHUiVHUIRUPDOHSUHYLDPHQWHDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHVXEPHWLGD
DRVDFLRQLVWDVDFRPSDQKDGDGHSURSRVWDSUHSDUDGDSHORVDGPLQLVWUDGRUHV
2 DWR GH DSURYDomR GD 7UDQVDomR FRP 3DUWH 5HODFLRQDGD VHUi FRPXQLFDGR DR 'HSDUWDPHQWR
-XUtGLFRRTXDOGHWHUPLQDUiRSURVVHJXLPHQWRGDFRQWUDWDomR
(ODWDPEpPHVWDEHOHFHDVLQIUDo}HVHSHQDOLGDGHVDSOLFiYHLVHHVWiGLVSRQtYHOSDUDFRQVXOWDQRV
VLWHVGD&90 ZZZFYPJRYEU GD% ZZZEFRPEU HGD&RPSDQKLD ZZZYLWWLDFRPEUUL 
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Mútuos para reforço de capital de giro e ciclo operacional.
Credor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Sociedade sob controle comum.
Contrato de locação referente ao imóvel onde se localiza a sede da Companhia.
O Contrato não possui garantia.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

PÁGINA: 323 de 357

0,000000

16/04/2014

BS Participações e Empreendimentos LTDA.

NÃO

Contratante

Especificar

96 meses

Outra

Posição contratual do emissor

R$ 15.370,00

Prestação de serviço

Natureza e razão para a operação

R$ 348.646,29

O contrato pode ser rescindido por ambas as partes, mediante comunicação escrita, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, em relação à data
em que pretender dar por extinto o contrato.

Rescisão ou extinção

15.370,00

O Contrato não possui garantia.

0,000000

Garantia e seguros

NÃO

Contrato de Prestação de Serviço para treinamento e desenvolvimento do planejamento estratégico.

12 meses *Contrato
rescindido

Objeto contrato

R$ 301.073,16

Conselheiro da Companhia

R$ 0,0

Relação com o emissor

301.073,16

01/04/2020

Francisco Guilherme Romanini

Especificar

Os contratos serão extintos pelo pagamento da obrigação.

5,000000

Rescisão ou extinção

SIM

Fiança prestada pelo sócio administrador da VIT Participações Ltda., que é acionista minoritária da Vitória Fertilizantes S.A.

360 dias

Garantia e seguros

R$ 21.800.000,00

Contratos de mútuo celebrados com a Vitória Fertilizantes Ltda., para reforço do seu capital de giro e manutenção do seu ciclo operacional.

R$ 22.040.521,00

Objeto contrato

21.800.000,00

Sociedade controlada da Companhia

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

04/09/2020

Montante (Reais)

Vitória Fertilizantes Ltda.

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
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Contrato de locação referente ao imóvel onde se localiza a Filial 3 da Companhia.
O Contrato não possui garantia.
O Contrato pode ser rescindido em decorrência de infração contratual por qualquer uma das partes, mediante o pagamento de multa de três
aluguéis mensais à parte inocente, que poderá ser reduzida proporcionalmente ao tempo decorrido de locação (cláusula 6.1). O contrato pode
também ser rescindido antecipadamente pela locatária, que deverá comunicar a locadora sobre a intenção de rescisão com pelo menos seis meses
de antecedência (cláusula 13).
Locação de imóvel para operação da Companhia.
Outra
Locatária
10/06/2014
Sociedade sob controle comum.
Contrato de locação referente ao imóvel onde se localiza a Filial 4 da Companhia.
O Contrato não possui garantia.
O Contrato pode ser rescindido em decorrência de infração contratual por qualquer uma das partes, mediante o pagamento de multa de três
aluguéis mensais à parte inocente, que poderá ser reduzida proporcionalmente ao tempo decorrido de locação (cláusula 6.1). O contrato pode
também ser rescindido antecipadamente pela locatária, que deverá comunicar a locadora sobre a intenção de rescisão com pelo menos seis meses
de antecedência (cláusula 13).

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

BS Participações e Empreendimentos LTDA.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

4.300,00

R$ 97.496,09

R$ 4.300,00

96 meses

NÃO
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0,000000

Sociedade sob controle comum.

NÃO

Relação com o emissor

96 meses

10/06/2014

BS Participações e Empreendimentos LTDA.

R$ 147.600,00

Locatária

Especificar
R$ 3.348.040,97

Outra

Posição contratual do emissor

147.600,00

Locação de imóvel para operação da Companhia.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação

Duração

O Contrato pode ser rescindido em decorrência de infração contratual por qualquer uma das partes, mediante o pagamento de multa de três
aluguéis mensais à parte inocente, que poderá ser reduzida proporcionalmente ao tempo decorrido de locação (cláusula 6.1). O contrato pode
também ser rescindido antecipadamente pela locatária, que deverá comunicar a locadora sobre a intenção de rescisão com pelo menos seis meses
de antecedência (cláusula 13).

Montante (Reais)

Rescisão ou extinção

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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Contrato de locação referente ao imóvel onde se localiza a Filial 5 da Companhia.
O Contrato não possui garantia.
O Contrato pode ser rescindido em decorrência de infração contratual por qualquer uma das partes, mediante o pagamento de multa de três
aluguéis mensais à parte inocente, que poderá ser reduzida proporcionalmente ao tempo decorrido de locação (cláusula 6.1). O contrato pode
também ser rescindido antecipadamente pela locatária, que deverá comunicar a locadora sobre a intenção de rescisão com pelo menos seis meses
de antecedência (cláusula 13).
Locação de imóvel para operação da Companhia.
Outra
Locatária

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar
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Objeto contrato

NÃO

Sociedade sob controle comum.

96 meses

Relação com o emissor

R$ 43.000,00

10/06/2014

BS Participações e Empreendimentos LTDA.

R$ 975.372,73

Locatária

Especificar
43.000,00

Outra

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Posição contratual do emissor

Duração

Locação de imóvel para operação da Companhia.

Montante (Reais)

Natureza e razão para a operação

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

 ± ,GHQWLILFDomR GDV PHGLGDV WRPDGDV SDUD WUDWDU GH FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV H
GHPRQVWUDomRGRFDUiWHUHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYRGDVFRQGLo}HVSDFWXDGDVRXGRSDJDPHQWR
FRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
a) identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses
$&RPSDQKLDDGRWDSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDHDTXHODVUHFRPHQGDGDVHRXH[LJLGDVSHOD
OHJLVODomRHPYLJRULQFOXLQGRDTXHODVSUHYLVWDVQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGD%
$QWHVGHVXDFHOHEUDomRD&RPSDQKLDQHJRFLDLQGLYLGXDOPHQWHRVFRQWUDWRVFHOHEUDGRVFRPSDUWHV
UHODFLRQDGDV DQDOLVDQGR VHXV WHUPRV H FRQGLo}HV j OX] GRV WHUPRV H FRQGLo}HV XVXDOPHQWH
SUDWLFDGRVSHORPHUFDGREHPFRPRGLDQWHGDVSDUWLFXODULGDGHVGHFDGDRSHUDomRLQFOXLQGRSUD]RV
YDORUHV H DWHQGLPHQWR GH SDGU}HV GH TXDOLGDGH GHQWUH RXWURV 2 SURFHGLPHQWR GH WRPDGD GH
GHFLV}HVSDUDDUHDOL]DomRGHRSHUDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVVHJXLUiRVWHUPRVGR(VWDWXWR
6RFLDOGD&RPSDQKLD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVEHPFRPRDVLQVWUXo}HVHPLWLGDVSHOD&90
DOpP GD FRQGLo}HV FRPSDWtYHLV FRP DV GH PHUFDGR (P IXQomR GLVVR IRL HODERUDGD 3ROtWLFD GH
7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV
&RQVLGHUDVH DLQGD HP WDLV RSHUDo}HV D VLQHUJLD H[LVWHQWH HQWUH DV 3DUWHV 5HODFLRQDGDV HP
FRPSDUDomRFRPDTXHODVGHFRUUHQWHVGDFHOHEUDomRGRQHJyFLRFRPWHUFHLURV
(PVLWXDo}HVHPTXHTXDOTXHUWUDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVH[LMDDDSURYDomRSUpYLDQRV
WHUPRV GD 3ROtWLFD D SHVVRD HQYROYLGD QR SURFHVVR GH DSURYDomR TXH HVWLYHU HP XPD VLWXDomR
SHVVRDOGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHFRPDUHFRPHQGDomRRXGHFLVmRDVHUWRPDGDGHYHUiFRQVWDUGD
DWDGDUHXQLmRGRyUJmRVRFLDOTXHGHOLEHUDUVREUHDWUDQVDomRHDUHIHULGDSHVVRDGHYHUiVHDIDVWDU
LQFOXVLYHILVLFDPHQWHGDVGLVFXVV}HVHGHOLEHUDo}HV
&DVRDOJXPDGPLQLVWUDGRUTXHSRVVDWHUXPLQWHUHVVHSHVVRDOFRQIOLWDQWHQmRPDQLIHVWHVHXFRQIOLWR
GH LQWHUHVVHV TXDOTXHU RXWUR PHPEUR GR yUJmR DR TXDO SHUWHQFH H TXH WHQKD FRQKHFLPHQWR GD
VLWXDomRGHYHUiID]rOR
$DXVrQFLDGHPDQLIHVWDomRYROXQWiULDGHTXDOTXHUWRPDGRUGHGHFLVmRVHUiFRQVLGHUDGDYLRODomR
DRVSULQFtSLRVGDERDJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDHD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV
GHYHQGRWDOFRPSRUWDPHQWRVHUOHYDGRDRLPHGLDWRFRQKHFLPHQWRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLDSDUDWRPDGDGHGHFLVmRDFHUFDGDVPHGLGDVFDEtYHLVQRFDVRFRQFUHWR
b) demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o
pagamento compensatório adequado
2 SURFHVVR DWLQHQWH jV 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV YLVD SULPRUGLDOPHQWH L  SUHYHQLU
VLWXDo}HVGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVJDUDQWLQGRDSURWHomRGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDV LL 
HYLWDUSUHMXt]RGD&RPSDQKLDRXGHVXDVFRQWURODGDVRXGHVHXVS~EOLFRVGHLQWHUHVVHHPEHQHItFLR
GHSDUWHUHODFLRQDGDH LLL DVVHJXUDUTXHWRGRVRVFRQWUDWRVFHOHEUDGRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
UHVSHLWHPFRQGLo}HVGHPHUFDGRVHPEHQHItFLRVDGLFLRQDLVRXGLIHUHQFLDGRVHPUHODomRDRVTXH
VHULDPYHULILFDGRVHPWUDQVDo}HVHTXLYDOHQWHVVHFRQWUDWDGDVFRPGHPDLVFRQWUDSDUWHV
1HVWHVHQWLGRYLVDQGRDGDUFXPSULPHQWRDHVWHVREMHWLYRVDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
UHDOL]DGDV IRUD GR FXUVR RUGLQiULR GRV QHJyFLRV VmR DYDOLDGDV SUHYLDPHQWH SHOD 'LUHWRULD H
VXEPHWLGDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSDUDGHOLEHUDomRDOpPGHREVHUYDUHP
DOoDGDVLQWHUQDVHVSHFtILFDV
$ FRPXWDWLYLGDGH GRV FRQWUDWRV FHOHEUDGRV HQWUH D &RPSDQKLD H DV VXDV FRQWURODGDV H SDUWHV
UHODFLRQDGDVVHUiDSXUDGDPHGLDQWHDYHULILFDomRGDFRPSDWLELOLGDGHGDVFOiXVXODVHFRQ{PLFDVH
ILQDQFHLUDVHVWDEHOHFLGDVQRUHVSHFWLYRFRQWUDWRHQWUHDVSDUWHVUHODFLRQDGDVSHUDQWHRXWURVDWRVH
QHJyFLRVVLPLODUHVSUDWLFDGRVQRPHUFDGR(PUHJUDDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVOHYDP
HPFRQVLGHUDomRFULWpULRVGHPHOKRUSUHoRSUD]RVLQHUJLDPHOKRUFDSDFLWDomRWpFQLFDHHQFDUJRV
ILQDQFHLURVFRPSDWtYHLVFRPDVSUiWLFDVXVXDLVGHPHUFDGR
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$ILPGHJDUDQWLUDYHULILFDomRGHVHXFDUiWHUFRPXWDWLYRDVXEPLVVmRGDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHV
UHODFLRQDGDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDGHYHUiYLUDFRPSDQKDGDGDVVHJXLQWHV
LQIRUPDo}HV
D WLSRGHUHODFLRQDPHQWRFRPDSDUWHUHODFLRQDGD
E LQIRUPDo}HVVREUHDQDWXUH]DHH[WHQVmRGRLQWHUHVVHGDSDUWHUHODFLRQDGDQDRSHUDomR
F  FRPSURYDomR GH TXH D WUDQVDomR REVHUYD FRQGLo}HV VHPHOKDQWHV jTXHODV DSOLFiYHLV D
SDUWHVLQGHSHQGHQWHVLQFOXVLYHTXDQWRDOLPLWHVWD[DVGHMXURVFDUrQFLDSUD]RVJDUDQWLDV
UHTXHULGDV
G MXVWLILFDWLYDSDUDUHDOL]DUDWUDQVDomRFRPDSDUWHUHODFLRQDGDHPYH]GHFRPXPDSDUWH
LQGHSHQGHQWH
H LQIRUPDo}HVVREUHWUDQVDo}HVSUHYLDPHQWHH[LVWHQWHVFRPDPHVPDSDUWHH
I EHQHItFLRVHVSHUDGRVFRPDFHOHEUDomRGRFRQWUDWR
$V RSHUDo}HV GH ORFDomR LPRELOLiULD FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV YLJHQWHV IRUDP IHLWDV TXDQGR GD
UHDOL]DomR GR LQYHVWLPHQWR GR %UDVLO 6XVWHQWDELOLGDGH )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDo}HV
³%UDVLO),3´ HPHIRUDPREMHWRGHGLOLJrQFLDOHJDOHIRUDPIHLWDVGHDFRUGRFRPDVFRQGLo}HV
GHPHUFDGRjpSRFDWDLVFRPRSUHoRVSUD]RVHWD[DVWHQGRVLGRYDOLGDGDVSHOR%UDVLO),3TXHp
SDUWH QmR UHODFLRQDGD QRV UHIHULGRV FRQWUDWRV H WrP SRU ILQDOLGDGH UHJUDU R XVR GRV LPyYHLV HP
TXHVWmRSDUDDVDWLYLGDGHVLQGXVWULDLVGD&RPSDQKLD
eLPSRUWDQWHUHVVDOWDUTXHRVDOXJXpLVFRQWUDWDGRVMXQWRDSDUWHVUHODFLRQDGDVIRUDPFHOHEUDGRVGH
IRUPDDVXSULUXPDDXVrQFLDGHRIHUWDGHRXWURVLPyYHLVGLVSRQtYHLVQRPHUFDGRSDUDORFDomRTXH
DWHQGHVVHPDRVUHTXLVLWRVGD&RPSDQKLDQDVUHJL}HVHPTXHDVHGHHDVILOLDLVGD&RPSDQKLDHVWmR
ORFDOL]DGDV3RUHVVDUD]mRUHIHULGDVFRQWUDWDo}HVVmRH[FHSFLRQDLVHQmRIRUDPUHDOL]DGDVSDUD
FRQIHULUTXDOTXHUSUHIHUrQFLDRXIDYRUHFLPHQWRDLPyYHLVGHSDUWHVUHODFLRQDGDVHPGHWULPHQWRD
RXWURVLPyYHLVGLVSRQtYHLVQRPHUFDGRRXDFRQGLo}HVPDLVFRPSHWLWLYDVj&RPSDQKLD
1RV WHUPRV GD 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV YLJHQWHV QRYDV WUDQVDo}HV RX
UHSDFWXDomR GDV WUDQVDo}HV YLJHQWHV GHYHP VHU VXEPHWLGDV SHOR 'HSDUWDPHQWR -XUtGLFR GD
&RPSDQKLD SDUD DSUHFLDomR GR &RPLWr GH $XGLWRULD TXH DYDOLD D QHFHVVLGDGH GH VXEPLVVmR DR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHVHPDQLIHVWDIDYRUiYHORXFRQWUiULRjDSURYDomRGHUHIHULGDWUDQVDomR
,PSRUWDQWHUHVVDOWDUTXHRVPHPEURVFRQVLGHUDGRVFRPRSDUWHVUHODFLRQDGDVQmRWrPGLUHLWRDYRWR
QHVVDPDWpULD6RPHQWHDSyVDDSURYDomRGDRSHUDomRR'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRGD&RPSDQKLDp
FRPXQLFDGRSDUDRSURVVHJXLPHQWRGDFRQWUDWDomR
7HQGRHPYLVWDRDFLPDH[SRVWRD&RPSDQKLDHVXDDGPLQLVWUDomRHQWHQGHPTXHDVFRQWUDWDo}HV
FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV QDV RSHUDo}HV GH ORFDomR LPRELOLiULD DWHQGHP DRV VHXV PHOKRUHV
LQWHUHVVHV H IRUDP FHOHEUDGDV HP FRQGLo}HV FRPXWDWLYDV H FRP SDJDPHQWR FRPSHQVDWyULR
DGHTXDGR
1RTXHVHUHIHUHDRV&RQWUDWRVGH0~WXRH2XWUDV$YHQoDVFHOHEUDGRVHQWUHD&RPSDQKLDHVXD
FRQWURODGD 9LWyULD )HUWLOL]DQWHV 6$ ³9LWyULD )HUWLOL]DQWHV´  HP  GH VHWHPEUR GH   GH
VHWHPEURGHGHVHWHPEURGHGHVHWHPEURGHHGHVHWHPEURGH
YDOHPHQFLRQDULQLFLDOPHQWHTXHWDLVDUUDQMRVFRQWUDWXDLVIRUDPILUPDGRVORJRDSyVDDTXLVLomRGR
FRQWUROHDFLRQiULRGD9LWyULD)HUWLOL]DQWHVSHOD&RPSDQKLDHPPRPHQWRHPTXHDSHUFHSomRGH
PHUFDGREDQFiULRTXDQWRjFDSDFLGDGHGHOLTXLGH]GD9LWyULD)HUWLOL]DQWHVDLQGDQmRUHIOHWLDRQRYR
FHQiULRFRPR*UXSR9LWWLDFRPRFRQWURODGRUHFRPXPQRYRSODQRGHQHJyFLRVRTXHGLILFXOWDYDD
FRQFHVVmR GH FUpGLWR QHFHVViULD SDUD LQLFLDU R SODQR GH QHJyFLRV LGHDOL]DGR 'HVVD IRUPD D
&RPSDQKLDHPXPSULPHLURPRPHQWRILQDQFLRXSDUWHGDQHFHVVLGDGHGHFDSLWDOGHVXDFRQWURODGD
YLVDQGRDGHTXDURFDSLWDOGHJLURDRSODQRGHFUHVFLPHQWRLPHGLDWRHDXPHQWDUDFDSDFLGDGHGH
SURGXomRHFRQVHTXHQWHPHQWHSRVVLELOLWDQGRJHUDUPHOKRUHVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHFRPPDLV
FHOHULGDGHVHPSUHDJLQGRQRPHOKRULQWHUHVVHGR*UXSR9LWWLD
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5HVVDOWDVHDLQGDTXHUHIHULGRVFRQWUDWRVIRUDPFHOHEUDGRVHPEDVHVHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYDV
WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD XWLOL]RX FRPR UHIHUrQFLD RV WHUPRV GRV VHXV ILQDQFLDPHQWRV
YLJHQWHV j pSRFD H SRUWDQWR DOLQKDGRV FRP D SUiWLFD GH PHUFDGR VREUHWXGR TXDQWR DRV MXURV
UHPXQHUDWyULRVHGHPDLVFRQGLo}HVGHSDJDPHQWR,VWRSRGHVHUFRPSURYDGRSHODIDWRGHD9LWyULD
)HUWLOL]DQWHVVHUREULJDGDDSDJDUj&RPSDQKLDMXURVUHPXQHUDWyULRVjWD[DGH FLQFRSRUFHQWR 
DRDQRMXQWRDRYDORUSULQFLSDOGRVP~WXRV(PFDVRGHPRUDQRSDJDPHQWRRYDORUHPDWUDVRVHUi
DFUHVFLGRGHPXOWDGH GH]SRUFHQWR HMXURVPRUDWyULRVGH XPSRUFHQWR DRPrVDOpP
GH FRUUHomR PRQHWiULD GHYLGD SHOR tQGLFH ,*30)*9 $ WtWXOR GH FRPSDUDomR R FXVWR PpGLR
SRQGHUDGRGHFDSWDomRGD&RPSDQKLDHPIRLGH&',SRUWDQWRHTXLYDOHQWHDRV
DDGRFRQWUDWRGD9LWyULD &',DFXPXODGRHPGHIRLDD 
$ &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH DV FOiXVXODV DFLPD GLVSRVWDV QRV FRQWUDWRV DVVLP FRPR HP FDVR GH
FRQWUDWDo}HVMXQWRDLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVUHFRQKHFLGDVQRPHUFDGREHPFRPRDDYDOLDomRGD
DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDFHUFDGHVWDVWUDQVDo}HVJDUDQWLUDPDFRPXWDWLYLGDGHGHFRQGLo}HV
HQmRJHUDPTXDOTXHUEHQHItFLRRXSUHMXt]Rj&RPSDQKLDHRXVXDVVXEVLGLiULDVRXTXDLVTXHURXWUDV
SDUWHVHWHUFHLURVLQFOXLQGRDTXLRRXWURDFLRQLVWDGD9LWyULD)HUWLOL]DQWHVD9,73DUWLFLSDo}HV/WGD
$ &RPSDQKLD SRU ILP LQIRUPD TXH D 9,7 3DUWLFLSDo}HV /WGD ³9,7´  QmR p FUHGRUD HP P~WXR
SURSRUFLRQDO D VXD SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD QD 9LWyULD )HUWLOL]DQWHV H QmR p SHVVRD OLJDGD DRV
DGPLQLVWUDGRUHV RX DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV GD &RPSDQKLD QmR H[LVWLQGR SDJDPHQWR
FRPSHQVDWyULRUHDOL]DGRSHOD9,7j&RPSDQKLD
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mR H[LVWHP RXWUDV LQIRUPDo}HV FRQVLGHUDGDV UHOHYDQWHV DOpP GDTXHODV GLYXOJDGDV QRV LWHQV
DQWHULRUHV
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30/10/2020

Tipo de capital

30/10/2020

Tipo de capital

30/10/2020

Tipo de capital

16/11/2020

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

0,00

144.864.823,26

144.864.823,26

Capital Integralizado

144.864.823,26

Capital Subscrito

Capital Emitido

Capital Autorizado

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações Sobre O Capital Social

Prazo de integralização

Formulário de Referência - 2021 - VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.

128.443.072

128.443.072

128.443.072

500.000.000

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)
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128.443.072

128.443.072

128.443.072

500.000.000

Quantidade total de ações
(Unidades)

Versão : 1

35.594.151,00

24.263.978

Ordinárias
(Unidades)

Subscrição
particular
866.265

Subscrição
particular
4.690.740

Incorporação das ações da Biovalens S.A.

7.612.382,26

Forma de integralização

30/10/2020

Fixado de acordo com os parâmetros do art. 170 da Lei das Sociedades por Ações.

Assembleia Geral
Extraordinária

Critério para determinação do
preço de emissão

30/10/2020

Capitalização de crédito detido pelo acionista.

3.036.021,00

Forma de integralização

29/03/2019

Fixado de acordo com os parâmetros do art. 170 da Lei das Sociedades por Ações.

Assembleia Geral
Extraordinária

Critério para determinação do
preço de emissão

29/03/2019

0

0

0

Preferênciais
(Unidades)

Incorporação do acervo líquido das sociedades Vittia Participações S.A. e Granorte Fertilizantes Ltda.

31/12/2018

Subscrição
particular

Tipo de
aumento

Forma de integralização

31/12/2018

Valor total emissão
(Reais)

Fixado de acordo com os parâmetros do art. 170 da Lei das Sociedades por Ações.

Assembleia Geral
Extraordinária

Data emissão

Critério para determinação do
preço de emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação

17.2 - Aumentos do Capital Social
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4.690.740

866.265

24.263.978

137.252.441,00000000

134.216.240,00000000

98.622.089,00000000

1,62

3,50

1,47

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
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R$ por Unidade

R$ por Unidade

R$ por Unidade

Fator cotação

Versão : 1
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17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, bem como no exercício social corrente, não
foram aprovados desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações da Companhia.
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, bem como no exercício social corrente, não
foram aprovadas reduções de capital pela Companhia.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
$VLQIRUPDo}HVFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVIRUDPLQIRUPDGDVQRVLWHQVDQWHULRUHV
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

De acordo com o disposto na Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social da Companhia, é
conferido aos titulares de ações de emissão da Companhia direito ao recebimento de dividendos ou
outras distribuições relativamente às ações de emissão da Companhia na proporção de suas
participações no capital social. Nos termos dos Estatuto Social da Companhia, as ações ordinárias
conferem ao seu titular direito a participar do lucro distribuído a título de dividendo e/ou juros sobre
capital próprio, observado que, nos termos do Estatuto Social, os acionistas terão o direito ao
recebimento de um dividendo anual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do
exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

No caso de liquidação da Companhia, após pagar todas as suas obrigações, os acionistas
receberão os pagamentos relativos ao reembolso do capital investido na proporção de suas
respectivas participações no capital social. Qualquer acionista dissidente de certas deliberações
tomadas em assembleia geral poderá retirar-se do quadro acionário, mediante o reembolso do valor
de suas ações, com base no valor patrimonial, nos termos do artigo 45 da Lei das Sociedades por
Ações, desde que ocorra qualquer uma das hipóteses expressamente previstas nos incisos I a VI e
IX do artigo 136 na Lei das Sociedades por Ações. O direito de retirada deverá ser exercido no
prazo de 30 dias, contados da publicação da ata da assembleia geral que tiver aprovado o ato que
deu origem ao recesso, nos termos do artigo 137, IV da Lei das 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

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social da Companhia nem as
deliberações tomadas em assembleia geral podem privar os acionistas do direito de: (i) participar
dos lucros sociais; (ii) participar, na hipótese de liquidação da Companhia, da distribuição de
quaisquer ativos remanescentes, na proporção de sua participação no capital social; (iii) fiscalizar a
gestão da Companhia, nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações; (iv) preferência na
subscrição de futuros aumentos de capital, exceto em determinadas circunstâncias previstas na Lei
das Sociedades por Ações; e (v) retirar-se da Companhia nos casos previstos na Lei das
Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

De acordo com o regulamento do Novo Mercado, a saída voluntária do Novo Mercado somente será
deferida pela B3 caso seja precedida de oferta pública de aquisição de ações (“OPA”) realizada
dentro do previsto na regulamentação editada pela CVM sobre OPAs para cancelamento de registro
de companhia aberta. Para mais informações sobre a realização de OPA, ver item 18.2 abaixo.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
±'HVFULomRGHHYHQWXDLVUHJUDVHVWDWXWiULDVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGHDFLRQLVWDV
VLJQLILFDWLYRVRXTXHRVREULJXHPDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFD
$&RPSDQKLDQmRSRVVXLUHJUDVHVWDWXWiULDVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGHDFLRQLVWDVVLJQLILFDWLYRV
&RP UHODomR j UHJUD HVWDWXWiULD TXH RV REULJXHP D UHDOL]DU RIHUWD S~EOLFD R (VWDWXWR 6RFLDO GD
&RPSDQKLDGHWHUPLQDTXHDDOLHQDomRGLUHWDRXLQGLUHWDGHFRQWUROHGD&RPSDQKLDWDQWRSRUPHLR
GH XPD ~QLFD RSHUDomR FRPR SRU PHLR GH RSHUDo}HV VXFHVVLYDV GHYHUi VHU FRQWUDWDGD VRE D
FRQGLomRGHTXHRDGTXLUHQWHGRFRQWUROHVHREULJXHDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HV
WHQGR SRU REMHWR DV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD GH WLWXODULGDGH GRV GHPDLV DFLRQLVWDV
REVHUYDQGRDVFRQGLo}HVHRVSUD]RVSUHYLVWRVQDOHJLVODomRHQDUHJXODPHQWDomRHPYLJRUHQR
5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR GH IRUPD D OKHV DVVHJXUDU WUDWDPHQWR MXUtGLFR LJXDOLWiULR jTXHOH
GDGRDRDOLHQDQWH
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
 ± 'HVFULomR GH H[FHo}HV H FOiXVXODV VXVSHQVLYDV UHODWLYDV D GLUHLWRV SDWULPRQLDLV RX
SROtWLFRVSUHYLVWRVQRHVWDWXWR
1RVWHUPRVGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDD$VVHPEOHLD*HUDOSRGHUiVXVSHQGHURH[HUFtFLRGRV
GLUHLWRVLQFOXVLYHGRGLUHLWRGHYRWRGRDFLRQLVWDTXHGHL[DUGHFXPSULUTXDOTXHUREULJDomRLPSRVWD
SHOD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSRUVXDUHJXODPHQWDomRRXSHOR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD
$OpPGLVVRFRQIRUPHGLVSRVWRQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDDFULWpULRGD$VVHPEOHLD*HUDORX
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRQIRUPHRFDVRSRGHUiVHUH[FOXtGRRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDRX
UHGX]LGRRSUD]RSDUDVHXH[HUFtFLRQDVHPLVV}HVGHDo}HVRUGLQiULDVGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHP
Do}HVRUGLQiULDVRXE{QXVGHVXEVFULomRFXMDFRORFDomRVHMDIHLWDPHGLDQWH L YHQGDHPEROVDRX
VXEVFULomRS~EOLFDRX LL SHUPXWDGHDo}HVHPRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHFRQWUROHQRVWHUPRV
GDOHLHQRFDVRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHQWURGROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGR
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários
Negociados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item não aplicável, uma vez que nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 não existiam
valores mobiliários de emissão da Companhia admitidos à negociação em bolsa de valores ou mercado de balcão
organizado.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, não existiam ou existem outros valores
mobiliários de emissão da Companhia emitidos no Brasil, além das ações de sua emissão.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Em 31 de dezembro de 2020, não existiam outros valores mobiliários de emissão da Companhia emitidos no Brasil, além
das ações de sua emissão.
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

±0HUFDGRVEUDVLOHLURVHPTXHYDORUHVPRELOLiULRVVmRDGPLWLGRVjQHJRFLDomR
,WHP QmR DSOLFiYHO XPD YH] TXH QD GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR H[LVWHP YDORUHV
PRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDDGPLWLGRVjQHJRFLDomRHPPHUFDGRVEUDVLOHLURV
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Na data deste Formulário de Referência, não existem valores mobiliários de emissão da Companhia admitidos à
negociação em mercados estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve oferta pública de distribuição de valores mobiliários da Companhia no exterior nos exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

 ± 2IHUWDV S~EOLFDV GH GLVWULEXLomR HIHWXDGDV SHOR HPLVVRU RX SRU WHUFHLURV LQFOXLQGR
FRQWURODGRUHV H VRFLHGDGHV FROLJDGDV H FRQWURODGDV UHODWLYDV D YDORUHV PRELOLiULRV GR
HPLVVRU
1mRKRXYHRIHUWDS~EOLFDGHGLVWULEXLomRGHYDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

±'HVWLQDomRGHUHFXUVRVGHRIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRHHYHQWXDLVGHVYLRV
$ &RPSDQKLD QmR IH] RIHUWD S~EOLFD GH GLVWULEXLomR GH YDORUHV PRELOLiULRV QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

±'HVFULomRGDVRIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomRIHLWDVSHORHPLVVRUUHODWLYDVDDo}HVGH
HPLVVmRGHWHUFHLURV
$ &RPSDQKLD QmR IH] RIHUWD S~EOLFD GH DTXLVLomR Do}HV GH HPLVVmR GH WHUFHLURV QRV H[HUFtFLRV
VRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
$VLQIRUPDo}HVFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVIRUDPLQIRUPDGDVQRVLWHQVDQWHULRUHV
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não aprovou qualquer plano de recompra de ações nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2020, 2019 e 2018.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, considerando que a Companhia não realizou nenhuma movimentação de ações em tesouraria nos últimos
três exercícios sociais.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

±2XWUDVLQIUHOHYUHFRPSUDWHVRXUDULD
7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHSHUWLQHQWHVDHVWHWySLFRIRUDPGLYXOJDGDVQRVLWHQVDFLPD
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

16/11/2020

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

Diretores, membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal (caso instalado), e de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por disposição estatutária, bem
como seus cônjuges não separados judicialmente, companheiro ou dependente incluído na
declaração anual de imposto de renda, e sociedades por elas controladas, direta ou
indiretamente, nos termos do artigo 11 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358,
de 03 de janeiro de 2002, e pela Companhia.

Principais características e locais de consulta
A Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia estabelece regras para assegurar a observância de práticas
de boa conduta na negociação, por parte do Acionista Controlador, pela própria Companhia, pelos Administradores, Membros de
Comitês Estatutários, Funcionários e membros de quaisquer órgãos da Companhia com funções técnicas ou consultivas criados por
disposição estatutária, de Valores Mobiliários de emissão da Companhia. Tais regras também procuram coibir a prática de insider trading
(uso indevido em benefício próprio ou de terceiros de Informações Privilegiadas) e tipping (dicas de Informações Privilegiadas para que
terceiros delas se beneficiem), preservando a transparência nas negociações de Valores Mobiliários de emissão da Companhia sempre
que realizadas por pessoas a este relacionadas.
A íntegra da Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia pode ser consultada nos websites da CVM
(www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e da Companhia (www.vittia.com.br/ri), além de estar disponível fisicamente na sede da
Companhia, localizada na Cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal Esquerda, nº 1.000, Distrito
Industrial, CEP 14600-000.
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários
Períodos de vedação e descrição
São vedadas a negociação, prestação de aconselhamento ou assistência de investimento, pela
dos procedimentos de fiscalização própria Companhia ou pelas Pessoas Vinculadas, de valores mobiliários, desde a data em que
tomem conhecimento de ato ou fato relevante relativo à Companhia, até a sua divulgação ao
mercado. É vedada a negociação com Valores Mobiliários pelas Pessoas Vinculadas nas datas
em que a Companhia negociar com ações de sua emissão, com base em qualquer programa de
recompra aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia.
A Companhia e as Pessoas Vinculadas deverão abster-se de negociar seus Valores Mobiliários
em todos os períodos em que o Diretor de Relações com Investidores tenha determinado a
proibição de negociação, mediante autorização prévia do Presidente do Conselho de
Administração da Companhia.
No contexto de uma oferta pública de distribuição de Valores Mobiliários, as Pessoas Vinculadas
deverão abster-se de negociar valores mobiliários, desde a data em que tenham tomado
conhecimento de tal oferta pública até a publicação do anúncio de encerramento.
As Pessoas Vinculadas não poderão negociar os Valores Mobiliários, independente de
determinação do Diretor de Relações com Investidores: (a) no período de 15 (quinze) dias
corridos que anteceder a divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP) da
Companhia, cabendo ao Departamento de Relações com Investidores informar, antecipadamente,
às Pessoas Vinculadas as datas previstas para divulgação dessas informações; (b) entre a data
da deliberação do órgão competente de aumentar o capital social, distribuir dividendos e pagar
juros sobre o capital próprio, e a publicação dos respectivos editais ou anúncios; (c) a partir do
momento em que tiverem acesso à informação relativa à intenção da Companhia ou dos
acionistas controladores da Companhia de: (i) modificar o capital social da Companhia mediante
subscrição de novas ações; (ii) aprovar um programa de aquisição ou alienação de ações de
emissão da Companhia pela própria Companhia; ou (iii) distribuir dividendos e/ou juros sobre
capital próprio, bonificações em ações ou seus derivativos ou desdobramento; e (d) a publicação
dos respectivos editais e/ou anúncios ou informativos.
As Pessoas Vinculadas que se afastarem da Companhia anteriormente à divulgação de Ato ou
Fato Relevante originado durante seu período de gestão não poderão negociar Valores
Mobiliários desde a data em que tenham tomado conhecimento de Ato ou Fato Relevante até o
que ocorrer primeiro entre (i) a data de sua divulgação ao mercado pela Companhia e (ii) 6 (seis)
meses após o seu afastamento.
Caso tenha sido celebrado qualquer acordo ou contrato visando à transferência do controle
acionário respectivo, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim, bem
como se existir a intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação
ou reorganização societária, e enquanto a operação não for tornada pública por meio da
publicação de fato relevante, o Conselho de da Companhia não poderá deliberar a aquisição ou
alienação de ações de própria emissão.
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20.2 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mR H[LVWHP RXWUDV LQIRUPDo}HV FRQVLGHUDGDV UHOHYDQWHV DOpP GDTXHODV GLYXOJDGDV QRV LWHQV
DQWHULRUHV
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
±'HVFULomRGDVQRUPDVUHJLPHQWRVRXSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVUHODWLYRVjGLYXOJDomR
GHLQIRUPDo}HV
$ &RPSDQKLD WHP R FRPSURPLVVR GH SURYHU R PHUFDGR FRP LQIRUPDo}HV FRUSRUDWLYDV REMHWLYDV
FRQILiYHLVWHPSHVWLYDVHGLYXOJDGDVGHIRUPDKRPRJrQHDHPOLQKDFRPRVUHTXLVLWRVOHJDLVSDUD
SHUPLWLUDPHOKRUGHFLVmRGHLQYHVWLPHQWR(VVHFRPSURPLVVRpPDQWLGRHPWRGRVRVPRPHQWRV
LQFOXVLYH QRV GH FULVH GH PRGR TXH RV DJHQWHV GD VRFLHGDGH HP HVSHFLDO D FRPXQLGDGH GH
LQYHVWLGRUHVWHQKDPDFHVVRGHPRFUiWLFRHUiSLGRDHVVDVLQIRUPDo}HV3DUDLVWRHPFRQIRUPLGDGH
FRPD,QVWUXomR&90D&RPSDQKLDPDQWpP3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH,QIRUPDo}HVTXHWUDWD
GDGLYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHH[SHFWDWLYDVGHGHVHPSHQKRIXWXUREHPFRPRGRSHUtRGR
GHVLOrQFLRTXHDQWHFHGHDVGLYXOJDo}HVGHVHXUHVXOWDGR
$OpPGLVVRHPUD]mRGRSURFHVVRGHDGPLVVmRGHVXDVDo}HVjQHJRFLDomRQRVHJPHQWRHVSHFLDO
GD%GHQRPLQDGR³1RYR0HUFDGR´D&RPSDQKLDVHVXEPHWHjVUHJUDVHGLVSRVLo}HVDUHVSHLWRGD
GLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVSUHYLVWDVQR5HJXODPHQWRGH/LVWDJHPGR1RYR0HUFDGR
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
 ± 'HVFULomR GD SROtWLFD GH GLYXOJDomR GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH H GRV SURFHGLPHQWRV
UHODWLYRVjPDQXWHQomRGHVLJLORVREUHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVQmRGLYXOJDGDV
$3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH,QIRUPDo}HVGD&RPSDQKLDIRLDSURYDGDQD5HXQLmRGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR UHDOL]DGD HP  GH QRYHPEUR GH  H HVWDEHOHFH DV UHJUDV TXH GHYHP VHU
REVHUYDGDVSHOR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDHGHPDLV3HVVRDV9LQFXODGDV
QR TXH WDQJH j GLYXOJDomR GH ,QIRUPDo}HV 5HOHYDQWHV H j PDQXWHQomR GH VLJLOR DFHUFD GH
,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHVTXHDLQGDQmRWHQKDPVLGRGLYXOJDGDVDRS~EOLFR$3ROtWLFDGH'LYXOJDomR
GH,QIRUPDo}HVIRLHODERUDGDQRVWHUPRVGD,QVWUXomR&90GHGHMDQHLURGH
$V3HVVRDV9LQFXODGDVVmRRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGLUHWRVHLQGLUHWRVHDVSHVVRDVSRUHOHV
LQGLFDGDV SDUD DFHVVDU LQIRUPDo}HV GD &RPSDQKLD 'LUHWRUHV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR GR &RQVHOKR )LVFDO FDVR LQVWDODGR  H GH TXDLVTXHU RXWURV yUJmRV FRP IXQo}HV
WpFQLFDV RX FRQVXOWLYDV FULDGRV SRU GLVSRVLomR HVWDWXWiULD JHUHQWHV H HPSUHJDGRV VRFLHGDGHV
FRQWURODGDV HRX VRE FRQWUROH FRPXP H UHVSHFWLYRV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV PHPEURV GD
DGPLQLVWUDomRHGHyUJmRVFRPIXQo}HVWpFQLFDVRXFRQVXOWLYDVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVHRXWURV
SURILVVLRQDLVTXHDGHUHPj3ROtWLFDVHQGRTXHWRGRVDVVLQDPXPWHUPRGHDGHVmR
$,QIRUPDomR5HOHYDQWHGHYHVHUGLYXOJDGDDRS~EOLFRSRUPHLRGHDQ~QFLRHPSRUWDOGHQRWtFLDV
FRPSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVXWLOL]DGRSHOD&RPSDQKLDSRGHQGRRDQ~QFLRFRQWHU
DGHVFULomRUHVXPLGDGD,QIRUPDomR5HOHYDQWHGHVGHTXHLQGLTXHHQGHUHoRQDLQWHUQHWRQGHHVWHMD
GLVSRQtYHO D GHVFULomR FRPSOHWD GD ,QIRUPDomR 5HOHYDQWH HP WHRU QR PtQLPR LGrQWLFR DR WH[WR
HQYLDGRj&90jV%ROVDVGH9DORUHVHDRXWUDVHQWLGDGHVFRQIRUPHDSOLFiYHO
6HPSUH TXH IRU YHLFXODGD ,QIRUPDomR 5HOHYDQWH SRU TXDOTXHU PHLR GH FRPXQLFDomR LQFOXVLYH
LQIRUPDomR j LPSUHQVD RX HP UHXQL}HV GH HQWLGDGHV GH FODVVH LQYHVWLGRUHV DQDOLVWDV RX FRP
S~EOLFRVHOHFLRQDGRQR3DtVRXQRH[WHULRUD,QIRUPDomR5HOHYDQWHVHUiGLYXOJDGDVLPXOWDQHDPHQWH
j&90jV%ROVDVGH9DORUHVHDRS~EOLFRLQYHVWLGRUHPJHUDO
4XDOTXHU 3HVVRD 9LQFXODGD TXH WHQKD FRQKHFLPHQWR GH DWRV RX IDWRV TXH SRVVDP FRQILJXUDU
,QIRUPDomR 5HOHYDQWH GHYHUi SURFHGHU j FRPXQLFDomR LPHGLDWD DR 'LUHWRU GH 5HODomR FRP
,QYHVWLGRUHV
$V 3HVVRDV 9LQFXODGDV TXH WLYHUHP FRQKHFLPHQWR GH ,QIRUPDomR 5HOHYDQWH VHPSUH TXH VH
FHUWLILFDUHPGHRPLVVmRQDGLYXOJDomRGH,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHVFDUDFWHUL]DGDDRPLVVmRDSyV
GHFRUULGRVWUrVGLDV~WHLVGRUHFHELPHQWRFRPSURYDGRGHFRPXQLFDGRHVFULWRHQGHUHoDGRDR'LUHWRU
GH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVGHYHPFRPXQLFDUD,QIRUPDomR5HOHYDQWHGLUHWDPHQWHj&90
$ &RPSDQKLD WHP FRP D 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR GH ,QIRUPDo}HV R REMHWLYR GH DVVHJXUDU D
PDQXWHQomR GH VLJLOR SHODV 3HVVRDV 9LQFXODGDV TXH DGHUHP j 3ROtWLFD DV TXDLV GHYHP JXDUGDU
VLJLORDFHUFDGH,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHVTXHDLQGDQmRWHQKDPVLGRGLYXOJDGDVTXHWHQKDPDFHVVR
HPUD]mRGRFDUJRRXSRVLomRTXHRFXSDPDWpTXHWDLV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHVVHMDPGLYXOJDGDV
DRS~EOLFREHPFRPR]HODUSDUDTXHVXERUGLQDGRVHWHUFHLURVGHVXDFRQILDQoDWDPEpPRIDoDP
0HVPRDSyVDVXDGLYXOJDomRDRS~EOLFRD,QIRUPDomR5HOHYDQWHGHYHVHUFRQVLGHUDGDFRPRQmR
WHQGRVLGRGLYXOJDGDDWpTXHWHQKDGHFRUULGRWHPSRUD]RiYHOSDUDTXHRVSDUWLFLSDQWHVGRPHUFDGR
WHQKDPUHFHELGRHSURFHVVDGRD,QIRUPDomR5HOHYDQWH
9LRODo}HVGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH,QIRUPDo}HVYHULILFDGDVSHODV3HVVRDV9LQFXODGDVGHYHUmR
VHUFRPXQLFDGDVLPHGLDWDPHQWHj&RPSDQKLDQDSHVVRDGR'LUHWRUGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHV
RXSDUDSHVVRDSRUHOHGHVLJQDGD
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
 ± $GPLQLVWUDGRUHV UHVSRQViYHLV SHOD LPSOHPHQWDomR PDQXWHQomR DYDOLDomR H
ILVFDOL]DomRGDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV
eGHUHVSRQVDELOLGDGHGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDDLPSOHPHQWDomRGD
3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH,QIRUPDo}HVDR0HUFDGRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHEHPFRPR]HODUSHOD
VXDPDQXWHQomRDYDOLDomRHILVFDOL]DomR
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21.4 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mR H[LVWHP RXWUDV LQIRUPDo}HV FRQVLGHUDGDV UHOHYDQWHV DOpP GDTXHODV GLYXOJDGDV QRV LWHQV
DQWHULRUHV
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