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1.1 - Declaração e Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Túlio Cintra

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Marcelo Gonçalves Costa

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores

Os diretores acima qualificados, declaram que:
a. reviram o formulário de referência
b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a
19
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do
emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos
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2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

385-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

CPF/CNPJ

49.928.567/0002-00

Período de prestação de serviço

30/11/2013

Descrição do serviço contratado

Auditoria das demonstrações financeiras anuais da Priner Serviços Industriais S.A. (“Priner” ou “Companhia”) relativas aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016, todas preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP) e as normas internacionais para relatórios financeiros (IFRS).

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Total da remuneração bruta referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016: R$ 156.534,36 (cento e
cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos). Em relação ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2016, não foram contratados serviços não relacionados à auditoria externa.

Justificativa da substituição
Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor
Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

CPF

Antonio Carlos Brandão de Souza

01/01/2016

892.965.757-53

Endereço
Rua São Bento, nº 18,, 15º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, CEP 20090-010
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2.3 - Outras informações relevantes
Nos termos da Instrução CVM nº 308, de 14 de maio de 1999, é obrigatória a substituição de nossos
auditores independentes, no máximo, a cada cinco anos, sendo que os mesmos auditores não podem ser
recontratados por um período de três anos. Nos termos de nosso Estatuto Social, cabe ao Conselho de
Administração a escolha e destituição dos auditores independentes.
Em conformidade com a Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003, conforme alterada, informamos
que adotamos como procedimento formal consultar os auditores independentes Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores Independentes, no sentido de assegurarmo-nos de que a realização da prestação de outros
serviços não venha afetar sua independência e objetividade necessária ao desempenho dos serviços de
auditoria independente.
Na contratação de serviços de auditores independentes, nossa administração busca assegurar que não haja
conflito de interesses, perda de independência ou objetividade, cabendo ao nosso Conselho de
Administração a decisão final sobre a substituição e contratação dos nossos auditores.
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3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)

Exercício social (31/12/2016)

Exercício social (31/12/2015)

Exercício social (31/12/2014)

55.790.000,00

52.486.000,00

47.405.000,00

Ativo Total

121.565.000,00

125.748.000,00

151.171.000,00

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

204.112.000,00

171.207.000,00

211.230.000,00

47.145.000,00

46.405.000,00

56.052.000,00

6.269.000,00

7.495.000,00

8.060.000,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

93.077.010

92.445.707

92.445.707

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

0,600000

0,570000

0,510000

Resultado Básico por Ação

0,067350

0,081080

0,087190

Resultado Diluído por Ação

0,06

0,08

0,08

Patrimônio Líquido

Resultado Bruto
Resultado Líquido
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3.2 - Medições não contábeis
As informações financeiras incluídas neste Formulário de Referência, exceto quando expressamente
ressalvado, referem-se às nossas demonstrações financeiras consolidadas para os exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016.
A seguir, apresentamos as principais medições não contábeis utilizadas por nossa administração:
(i)

EBITDA

O EBITDA é uma medição não contábil calculada por nós e conciliada com nossas demonstrações
financeiras, observadas as disposições da Instrução CVM n o 527, de 04 de outubro de 2012 (“Instrução
CVM 527”). O cálculo do EBITDA é realizado como resultado líquido, adicionado pelo resultado
financeiro líquido, pelas despesas com depreciação, pelas despesas com amortização e pelas despesas com
imposto de renda e contribuição social. O EBITDA não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis
Adotadas no Brasil ou IFRS. Divulgamos o EBITDA porque o utilizamos para medir nosso desempenho.
O EBITDA não deve ser considerado isoladamente ou como substituto do lucro líquido ou do lucro
operacional, como indicador de desempenho operacional ou fluxo de caixa ou para medir a liquidez ou a
capacidade de pagamento da dívida. Não poderá também ser considerado para o cálculo de distribuição de
dividendos, nem possui um significado padrão e pode não ser comparável com as medidas com títulos
semelhantes fornecidos por outras companhias.
a.

valor

Vide item 3.2 (i) (b) deste Formulário de Referência, abaixo.
b.

conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras
auditadas:

O EBITDA é a sigla em inglês de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que é
uma medição não contábil que pode ser utilizada como métrica para avaliar a geração de caixa proveniente
das operações de uma companhia. Calculamos o EBITDA da seguinte forma: resultado líquido, adicionado
pelo resultado financeiro líquido, despesas de imposto de renda e contribuição social e despesas de
depreciação e amortização.
As tabelas abaixo apresentam a conciliação entre o EBITDA e o resultado líquido divulgado em nossas
demonstrações financeiras para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016:
Exercício encerrado em 31 de dezembro de
2014
2015
2016

EBITDA

Lucro Líquido
(+) Resultado financeiro, líquido
(+) Imposto de renda e contribuição social correntes e
diferidos
(+) Depreciação e amortização
EBITDA

c.

8.060

(em R$ mil)
7.495

6.269

8.173

4.494

3.185

3.108

2.334

2.132

9.337

9.870

9.991

28.678

24.193

21.577

motivo pelo qual se entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão
da condição financeira e do resultado das operações da Companhia

O EBITDA é utilizado como uma das medidas de desempenho adotadas por nossa administração pois
acreditamos que é uma medida prática para aferir nosso desempenho operacional e nosso fluxo de caixa.
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3.2 - Medições não contábeis

O EBITDA é uma medição não contábil por nós apurada e conciliada com nossas demonstrações financeiras
e não é uma medida de desempenho financeiro. O EBITDA não deve ser considerado isoladamente ou
como substituto do resultado líquido ou o resultado operacional, não mede o fluxo de caixa, liquidez ou
capacidade de pagamento de nossa dívida, mas funciona como indicador de nosso desempenho econômico
geral, não sendo afetado pelo impacto de flutuações de taxas de juros em nossas dívidas e aplicações e
alterações da carga tributária do imposto de renda e da contribuição social. Não poderá também ser
considerado para o cálculo de distribuição de dividendos, nem possui um significado padrão e pode não ser
comparável a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias.
(ii)

DÍVIDA LÍQUIDA

A Dívida Líquida da Companhia é uma medida não contábil calculada conforme prática do mercado, sendo
possível ser conciliada com nossas demonstrações financeiras e consiste no valor da Dívida Bruta,
descontada de (i) Caixa e equivalentes de Caixa; (ii) Títulos e valores mobiliários. A dívida líquida é um
indicador financeiro utilizado para avaliar a solvência e capacidade de uma companhia fazer frente às suas
obrigações quando medida em conjunto com seu EBITDA (descrito no item acima).
(a) valor
Vide item 3.2 (ii) (b) deste Formulário de Referência, abaixo.
(b) conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras
auditadas:
A tabela abaixo demonstra a apuração da Dívida Líquida, a partir de contas patrimoniais extraídas de nossas
demonstrações financeiras auditadas.

Indicadores financeiros

Empréstimos e financiamentos Circulante¹ ...............
Empréstimos e financiamentos Não Circulante²
Dívida Bruta .........................................................
(-) Caixa, equivalentes de caixa e títulos e valores
mobiliários.
Dívida Líquida......................................................

Valores expressos em R$ Mil
Em 31 de dezembro de
2016
2015
2014

37.578
1.928

29.102
20.661

42.034
40.385

39.506

49.763

82.419

(12.063)

(23.795)

(39.174)

27.443

25.968

43.245

¹ Inclui contas a pagar por aquisição societária e instrumento derivativo (swap)
² Inclui contas a pagar por aquisição societária

(c) motivo pelo qual se entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão
da condição financeira e do resultado das operações da Companhia
A dívida líquida da Companhia é uma medição não contábil por nós apurada e conciliada com nossas
demonstrações financeiras. Ela representa o saldo líquido entre ativos financeiros (disponibilidades) e
passivos onerosos e deve ser utilizada em conjunto com outras medições referentes ao passado e futuro
(projeções). A mesma é importante para para apuração da alavancagem financeira e é utilizada diariamente
pela Administração.
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras
Nossas demonstrações financeiras consolidadas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2016, foram emitidas, originalmente, em 28/03/2017 e reapresentadas em 12/05/2017, 14/07/2017 e
15/09/2017, conforme aprovado em reunião de diretoria de 11/05/2017, 12/05/2017 e 15/09/2017 . Seguem
os eventos subsequentes relativos às nossas demonstrações financeiras consolidadas relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2016.
A) Transferência de ativos à Priner Locação
Em 09 de janeiro de 2017, foi aprovada a transferência do acervo líquido de bens e equipamentos de locação
de nossa titularidade para a Priner Locação, a título de adiantamento para futuro aumento de capital, no
montante de R$34.056 milhões.
Em 21 de fevereiro de 2017, foi aprovada a emissão de 34.355.579 novas ações de emissão da Priner
Locação. A totalidade das ações foi subscrita e integralizada pela Priner: (i) mediante a capitalização dos
créditos detidos pela Priner, em decorrência do adiantamento para futuro aumento de capital aprovado na
assembleia geral extraordinária realizada em 09 de janeiro de 2017; e (ii) o saldo remanescente em moeda
corrente nacional. Desta forma, o capital social da subsidiária Priner Locação passou para R$34.557,
totalmente subscrito e integralizado, dividido em 34.557 mil ações ordinárias, nominativas, escriturais e
sem valor nominal.
B) Aquisição do controle da R&R
Em 24 de janeiro de 2017 foi concretizada aquisição de 51% de participação na empresa R&R Indústria,
Comércio e Instalação de Isolantes Removíveis e Reutilizáveis Ltda., por R$2.200, através da aquisição de
25.500 quotas do total de 50.000 quotas. A empresa adquirida foi criada em dezembro de 2010 e tem como
atividade principal a fabricação de isolantes removíveis e reutilizáveis para isolamento térmico, acústico e
proteção passiva contrafogo. O valor acordado pela aquisição foi pago em quatro parcelas, sendo as três
primeiras de R$500 e a última de R$700. Os valores em questão foram quitados em 24 de janeiro de 2017,
24 de fevereiro de 2017, 24 de março de 2017 e 24 de abril de 2017.
C) Aquisição do controle da Smartcoat
A fim de incrementar o market share em uma das atividades em que atua, em 28 de julho de 2017 a Priner
celebrou Instrumento Particular de Contrato Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças, referente à
aquisição de 75% do capital da Smartcoat – Engenharia em Revestimento Ltda. (“Smartcoat”), empresa
com destacada atuação no mercado de tratamento de superfícies e pintura industrial. O total das quotas
adquiridas foi de 20.025, de um total de 26.700.
Anteriormente à transação, a Smartcoat era concorrente da Priner, embora atuasse no segmento offshore,
com foco em plataformas marítimas e navios de petróleo, enquanto a Priner dirigia seus serviços ao
segmento onshore.
O pagamento foi determinado da seguinte maneira:
a.

Uma parcela de R$5.000, paga, à vista, na data de fechamento (28 de julho de 2017).

b.
Montante de R$10.000, pago em até 48 horas do registro da alteração no contrato social da
Smartcoat na Junta Comercial do Estado de São Paulo. O valor em questão foi pago no dia 10 de agosto de
2017.
Em cada dia 27 dos doze meses subsequentes à data de fechamento, pagamento de parcelas mensais e
consecutivas de R$150.
c.
R$57.

Entre o 13° e o 36° mês, também no dia 27, pagamento de parcelas mensais e consecutivas de

d.

Uma parcela de R$4.450, paga na data do primeiro aniversário da data de fechamento.
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e.
Duas parcelas de R$1.694 pagas, respectivamente, no segundo e no terceiro aniversários da data
de fechamento.
Os valores de todas as parcelas estão sujeitos à correção pela variação de 95% da taxa média acumulada do
CDI entre a data de fechamento, e a data do vencimento ou pagamento.
A transação inclui opção de compra, para a Priner, e opção de venda, para os sócios minoritários da
Smartcoat, referente aos 25% remanescentes do capital. O preço de exercício é definido como quatro vezes
o valor do EBITDA apurado nos doze meses anteriores ao exercício, menos o valor da dívida. Este valor
deverá ser pago em três parcelas, sendo a primeira à vista e as duas subsequentes, iguais e anuais, com a
última devendo ser paga após dois anos da data de exercício.
D) Operações Financeiras
d.1)

Liquidação de empréstimos
• Em 23 de janeiro de 2017, a Companhia liquidou empréstimo do Banco Santander
com taxa de CDI + 3,784% a.a. no montante inicial de R$3.000, pago em 18 parcelas
mensais, com início em julho de 2015 e amortização final em janeiro de 2017.

d.2)

Rolagem de dívida
• Em 19 de abril de 2017, a Companhia realizou a rolagem de dívidas de dois contratos
do Banco Itaú, ambos com taxa de CDI + 3,85% a.a., no montante de R$1.670 cada
um e com vencimentos em julho de 2017 e junho de 2018, respectivamente. Esta
rolagem de dívida repactuou o empréstimo em 8 parcelas com vencimento em abril
de 2019 com as taxas iguais as contratadas anteriormente. Os juros foram pagos na
data de rolagem da dívida no montante total de R$79.

d.3)

Contrato de SWAP
• Em 06 de fevereiro de 2017, a Companhia realizou Swap de uma dívida de valor
inicial de R$1.300 contraída junto ao Banco Safra em dezembro de 2016, com
vencimento em dezembro de 2017. Foi realizado swap de uma taxa pré-fixada de
17,74% a.a. para CDI+3,5% a.a. As demais condições do contrato permaneceram
inalteradas.

d.4)

Novos empréstimos
• Em 08 de maio de 2017, a Companhia contratou empréstimo no Banco ABC a ser
pago em 18 parcelas, a uma taxa de CDI+ 3,95% a.a., no montante de R$7.000 com
vencimento em outubro de 2018.
• Em 24 de maio de 2017, a Companhia contratou empréstimo no Banco Itau a ser pago
em 08 parcelas trimestrais (24 meses), a uma taxa de CDI+ 3,95% a.a., no montante
de R$ 6.000 com vencimento em maio de 2019.
• Em 26 de maio de 2017, a Companhia contratou empréstimo no Banco Santander a
ser pago em 24 parcelas mensais, a uma taxa de CDI+ 4,738% a.a., no montante de
R$ 6.000 com vencimento em maio de 2019.
• Em 27 de junho de 2017, a Companhia contratou empréstimo no Banco BBM a ser
pago em 24 parcelas mensais, a uma taxa de CDI+ 4,5% a.a., no montante de R$ 6.000
com vencimento em junho de 2019.
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• Em 27 de julho de 2017, a Companhia contratou empréstimo no Banco Itau com
pagamento em 30 parcelas mensais, a uma taxa de 5,27% a.a. + variação cambial com
swap para CDI+ 3,95% a.a., no montante de R$ 15.000 com vencimento em janeiro
de 2020.
• Em 28 de agosto de 2017, a Companhia contratou empréstimo no Banco ABC a ser
pago em 36 parcelas mensais, a uma taxa de CDI + 3,95% a.a.; no montante de R$
3.000 com vencimento em agosto de 2020.

E) Provisão para crédito de liquidação duvidosa

Em 17 de julho de 2017, o cliente UTC Engenharia S.A ingressou com o pedido de recuperação judicial.
Em função disso, a Companhia analisou seus recebíveis e decidiu constituir provisão para crédito de
liquidação duvidosa de todo o saldo a receber no valor de R$ 3.253. Deste saldo, R$ 2.960 são referentes a
receitas que impactaram o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e R$ 293 são referentes ao 2º
trimestre de 2017.
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3.4 - Política de destinação dos resultados

a. Regras sobre
retenção de lucros

a

b. Valores
das
Retenções de Lucros (
em milhares de reais)

c. Regras
distribuições
dividendos

sobre
de

d. Periodicidade das
distribuições de
dividendos

e. Eventuais
restrições a
distribuição de
dividendos impostas
pela legislação ou
regulamentação
aplicável ao emissor,
assim como
contratos, decisões
judiciais,
administrativas ou
arbitrais

2014
Além
das
demais
hipóteses previstas em
lei, o Estatuto Social da
Companhia prevê que o
saldo do lucro após a
distribuição
do
dividendo obrigatório
será destinado para uma
reserva
de
investimento, que não
excederá
80%
do
capital
social
da
Companhia.
Em Assembleia Geral
Ordinária realizada em
30 de abril de 2015, foi
aprovada a retenção do
lucro líquido do exercío
da seguinte forma:(i)
Reserva Legal R$
378.834,56;
(ii)
Reserva
de
Investimento:
R$
5.129.271,90.
Os
acionistas
da
Companhia fazem jus
ao recebimento do
dividendo
mínimo
obrigatório de 1% do
lucro líquido ajustado
(após a destinação para
a reserva legal).
Os dividendos são
distribuídos conforme
deliberação
da
Assembleia
Geral
Ordinária
da
Companhia.
A
Companhia
pode
distribuir juros sobre
capital próprio, por
deliberação do conselho
de Administração, e
imputar
o
valor
distribuído
ao
dividendo obrigatório.
Sem restrições.

2015
Além
das
demais
hipóteses previstas em
lei, o Estatuto Social da
Companhia prevê que o
saldo do lucro após a
distribuição do dividendo
obrigatório
será
destinado para uma
reserva de investimento,
que não excederá 80% do
capital
social
da
Companhia.
Em Assembleia Geral
Ordinária
e
Extraordinária realizada
em 28 de abril de 2016,
foi aprovada a retenção
do lucro líquido do
exercício da seguinte
forma: (i) Reserva Legal:
(i) R$ 374.767,71 (ii)
Reserva de Investimento:
R$4.158.399,71
Os
acionistas
da
Companhia fazem jus ao
recebimento
do
dividendo
mínimo
obrigatório de 1% do
lucro líquido ajustado
(após a destinação para a
reserva legal).
Os
dividendos
são
distribuídos
conforme
deliberação
da
Assembleia
Geral
Ordinária da Companhia.
A Companhia pode
distribuir juros sobre
capital próprio, por
deliberação do conselho
de Administração, e
imputar
o
valor
distribuído ao dividendo
obrigatório.
Sem restrições.

2016
Além
das
demais
hipóteses previstas em
lei, o Estatuto Social da
Companhia prevê que o
saldo do lucro após a
distribuição
do
dividendo obrigatório
será destinado para uma
reserva
de
investimento, que não
excederá
80%
do
capital
social
da
Companhia.
Em Assembleia Geral
Ordinária realizada em
31 demarço de 2017, foi
aprovada a retenção do
lucro
líquido
do
exercício da seguinte
forma: (i) Reserva
Legal R$ 411.137,70;
(ii)
Reserva
de
Investimento:
R$
3.811.616,21
Os
acionistas
da
Companhia fazem jus
ao recebimento do
dividendo
mínimo
obrigatório de 1% do
lucro líquido ajustado
(após a destinação para
a reserva legal).
Os dividendos são
distribuídos conforme
deliberação
da
Assembleia
Geral
Ordinária
da
Companhia.
A
Companhia
pode
distribuir juros sobre
capital próprio, por
deliberação do conselho
de Administração, e
imputar
o
valor
distribuído
ao
dividendo obrigatório
Sem restrições.
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3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2016

Lucro líquido ajustado

Exercício social 31/12/2015

Exercício social 31/12/2014

7.812.000,00

7.120.000,00

7.198.000,00

51,150000

41,600000

28,740000

6,930000

5,640000

4,360000

Dividendo distribuído total

4.000.000,00

2.962.000,00

2.069.000,00

Lucro líquido retido

3.812.000,00

4.158.000,00

5.129.000,00

31/03/2017

28/04/2016

30/04/2015

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)
Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Juros Sobre Capital Próprio
Ordinária

3.936.000,00

05/01/2017

64.000,00

05/01/2017

2.962.000,00

19/01/2016

2.069.000,00

10/02/2015

Dividendo Obrigatório
Ordinária
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

Dividendos declarados à Conta de Reserva de Lucros
Constituídas em Exercícios Anteriores

31/12/2016
-

31/12/2015
-

31/12/2014
-
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3.7 - Nível de endividamento
Exercício Social

31/12/2016

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
65.775.000,00
0,00

Tipo de índice

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Índice de Endividamento

1,18000000

Outros índices

1,27000000

A companhia também acompanha, mensalmente, a relação
dívida líquida/EBITDA (acumulado em doze meses).
Exercício SocialRelação dívida líquida/EBITDA (acumulado
em doze meses)
31/12/2016
1,27
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2016)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Financiamento

Garantia Real

169.000,00

362.000,00

Títulos de dívida

Garantia Real

22.558.000,00

0,00

Empréstimo

Quirografárias

14.851.000,00
37.578.000,00

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

0,00

0,00

531.000,00

0,00

0,00

22.558.000,00

1.566.000,00

0,00

0,00

16.417.000,00

1.928.000,00

0,00

0,00

39.506.000,00

Observação
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3.9 - Outras informações relevantes

Os contratos de financiamento não apresentam cláusulas restritivas (covenants) relacionados a saldos ou
índices financeiros.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
a)

à Companhia.

As atividades da companhia consistem em prover soluções customizadas de acesso, pintura industrial,
tratamento de superfície, isolamento térmico e habitáculos pressurizados para plantas de diversos
segmentos industriais, especialmente óleo e gás, petroquímica, siderurgia, papel e celulose e química.
Consequentemente, suas operações estão atreladas ao desenvolvimento de tais segmentos industriais, o que
torna a Companhia exposta aos riscos enfrentados pelas empresas atuantes nestes segmentos.
Eventos que afetem negativamente os negócios desenvolvidos em tais setores, incluindo fatores
macroeconômicos, adversidades climáticas, degradação das condições sociais brasileiras, redução dos
investimentos, alterações adversas introduzidas na regulamentação específica a cada um dos referidos
setores, restrição de crédito, problemas com fornecedores, redução do poder de consumo dos respectivos
clientes e dificuldades no gerenciamento dos próprios negócios dos clientes, entre outros, fogem ao controle
da administração da Companhia e poderão causar um efeito material adverso nas operações e resultados.
Adicionalmente, a Companhia possui exposição relevante de suas receitas proveniente de empresas que
estão sendo investigadas em operações conduzidas por autoridades públicas, dentre elas a chamada
“Operação Lava Jato”. Desdobramentos das investigações podem causar a diminuição das atividades ou
mesmo a extinção de empresas envolvidas, o que poderá trazer atrasos em projetos existentes e menor
atividade de demanda futura aos serviços prestados pela Companhia.
A Companhia pode não conseguir executar integralmente sua estratégia de negócio.
O crescimento da Companhia depende de diversos fatores, muitos deles fora do controle da Companhia.
Em particular, a estratégia para o seu crescimento depende, principalmente, do desempenho do setor
industrial no Brasil nos próximos anos, sujeito a investimentos públicos e privados para melhorar a
infraestrutura brasileira em diversas áreas, tais como energia, saneamento, agronegócio, transportes, dentre
outros. Caso tais investimentos não sejam realizados, sofram atrasos ou gerem uma demanda para os
produtos e serviços em nível inferior ao estimado pela Companhia, poderá a Companhia não ser capaz de
implementar satisfatoriamente sua estratégia de expansão.
A Companhia pode não ser capaz de estabelecer com sucesso os negócios em novas cidades e regiões
brasileiras em razão da ocorrência de diversos fatores, dentre eles: a escassez de mão de obra especializada,
a ausência de fornecedores confiáveis, concorrência de empresas locais, dificuldade e custo de locação de
terrenos, prazo para obtenção de licenças e dificuldades de aceitação das marcas. Ainda que a expansão
geográfica ocorra de forma satisfatória, a Companhia estará sujeita aos riscos da economia local das novas
regiões em que vier a atuar.
Adicionalmente, o desempenho futuro dependerá da capacidade da Companhia de gerenciar o crescimento
das operações. Não é possível assegurar que a capacidade de gerenciamento de crescimento será bemsucedida ou que não interferirá adversamente na estrutura já existente. Caso não seja capaz de gerenciar o
crescimento de forma satisfatória, a Companhia poderá perder sua posição no mercado, o que poderá ter
um efeito adverso relevante sobre sua condição financeira, resultados operacionais e o preço de negociação
das ações da Companhia.
O crescimento das operações pode tornar o espaço das atuais instalações insuficientes para armazenar,
manter e movimentar nossos equipamentos de forma eficiente, o que pode acarretar em aumento de nossos
custos operacionais e/ou a necessidade de nos mudarmos para novas instalações. Em caso de mudança, a
Companhia poderá sofrer aumento de custos, incorrer multas rescisórias e necessitar realizar investimentos
em benfeitoras nas novas instalações.
Condições adversas nos mercados financeiro e de crédito ou a incapacidade da Companhia de obter
financiamento adequado poderão prejudicar sua capacidade de operar os negócios ou implementar sua
estratégia.
A implementação da estratégia da Companhia, bem como a manutenção de sua capacidade operacional,
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poderá demandar investimentos adicionais e acarretar um aumento das necessidades de capital, o qual
poderá não ser acompanhado por um crescimento equivalente das receitas operacionais. Adicionalmente,
poderá ocorrer um aumento dos custos operacionais em decorrência, entre outros fatores, da escassez de
matérias-primas, insumos e mão de obra, do aumento do custo de equipamentos e do crescimento da
competição nas unidades de negócio. Dessa forma, a Companhia poderá ser obrigada a recorrer a fontes
adicionais de recursos, sob a forma de capital ou dívida, para atender às futuras necessidades de capital, os
quais poderão não estar disponíveis ou, ainda que disponíveis, não sejam em condições favoráveis.
As futuras necessidades de capital dependerão de diversos eventos, incluindo a taxa de crescimento das
receitas, a taxa e a relevância de futuras aquisições, a expansão das unidades de negócio. Dependendo do
volume de investimentos a serem efetuados ou dos custos que deverão ser suportados, a Companhia poderá
ser obrigada a incrementar o fluxo de caixa e/ou buscar fontes alternativas de recursos, incluindo por meio
da celebração de parcerias estratégicas. Qualquer esforço para aumentar o fluxo de caixa, por meio do
crescimento das vendas, redução dos custos operacionais, cobrança dos recebíveis de forma mais eficiente
e redução de estoques, pode não ser bem-sucedido. Adicionalmente, a Companhia poderá não conseguir
obter crédito no mercado para financiar suas atividades em condições favoráveis. Nesse caso, poderá se
tornar incapaz de aproveitar futuras oportunidades, responder a pressões competitivas ou cumprir as
obrigações de pagamento no âmbito dos financiamentos já contratados. A ocorrência de quaisquer desses
eventos acarretará um efeito adverso relevante nas operações, nos resultados e no preço de negociação das
ações da Companhia.
Adicionalmente, alguns dos clientes da Companhia dependem da disponibilidade de crédito para financiar
seus investimentos. Um cenário de escassez de crédito ou de altas taxas de juros poderá afetar
negativamente a capacidade de tais clientes custearem seus projetos e, consequentemente, a demanda pelos
serviços da Companhia, o que poderá ter um efeito adverso relevante sobre as operações e situação
financeira.
A dificuldade no acesso ao crédito também pode afetar os fornecedores. Caso as contrapartes não sejam
capazes de cumprir satisfatoriamente as obrigações assumidas nos contratos celebrados, a Companhia
poderá ser forçada a recorrer a outras fontes de financiamento ou a outros fornecedores para honrar os
compromissos assumidos com os clientes. Tais eventos também poderão levar a litígios com os parceiros
ou clientes, o que poderá ter um efeito adverso relevante sobre a reputação, operações e condição financeira
da Companhia.
O ciclo de prestação de serviços leva a Companhia a aplicar significativos recursos financeiros e técnicos
antes mesmo de sua contratação.
Os serviços da Companhia requerem um alto investimento inicial, direcionado ao desenvolvimento de
novos processos e principalmente à aquisição das máquinas e equipamentos que serão empregados nas
operações dos clientes, além do aperfeiçoamento constante dos funcionários. Alguns desses investimentos
são realizados sem que haja qualquer certeza de que a Companhia será contratada numa base contínua para
prestar um determinado serviço. Sendo assim, a Companhia é particularmente vulnerável à redução da
demanda habitual pelos serviços.
A perda de membros da administração poderá ter um efeito substancialmente adverso sobre a
Companhia.
A capacidade da Companhia em manter a posição competitiva depende, em grande escala, da experiência
dos membros da administração nos setores em que atua. Nenhum dos membros da administração está
sujeito a contratos de trabalho de longo prazo ou a acordos de não concorrência. Não há garantia alguma
de que a Companhia conseguirá reter os membros da atual administração ou contratar novos membros
qualificados. A perda de alguns dos membros da alta administração ou a incapacidade de atrair e reter
executivos experientes poderá impactar negativamente os negócios.
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Falhas na gestão de ativos poderão afetar a credibilidade e rentabilidade da Companhia.
Como empresa de prestação de serviços, a Companhia precisa fazer gestão eficiente de sua mão de obra e
equipamentos, seja na decisão de investimento e desinvestimento, seja no cumprimento dos seus contratos
de fornecimento de serviço, eventuais locações de equipamentos ou desenvolvimento de projetos em
plantas industriais.
A Companhia realiza investimento e desinvestimento baseados numa projeção de demanda por seus
produtos ou serviços. Caso tal projeção não se confirme ou se altere, a rentabilidade da Companhia poderá
ser afetada em termos de retorno sobre capital investido, ou perda de market share.
Nos contratos de prestação de serviços, a Companhia contabiliza o montante de equipamento, mão de obra
e demais materiais para o cumprimento de seus objetos. Caso a Companhia não seja eficiente na
contabilização dos custos para o cumprimento dos contratos, ela poderá ter sua credibilidade afetada, bem
como sofrer demandas indenizatórias por parte de seus clientes em razão de possíveis descumprimentos
contratuais.
A Companhia enfrenta competição significativa em todas as suas áreas de atuação.
A Companhia possui fortes concorrentes em todas as áreas em que presta serviços, e está sujeita à
competição adicional no caso de surgimento de novos competidores ou da entrada no mercado brasileiro
de competidores estrangeiros. A Companhia integra um mercado fragmentado com um considerável
potencial de crescimento de seus concorrentes, onde há forte presença de empresas que oferecem serviços
menos sofisticados e, portanto, de menor custo. Diversos fatores influenciam a decisão dos clientes no
momento de contratar um prestador de serviços, incluindo a qualidade e confiabilidade dos serviços, o grau
de inovação agregado pelo contratado e o preço cobrado. Os concorrentes da Companhia dedicam esforços
substanciais para ampliar sua posição no mercado, estando a Companhia sujeita ao risco de perder clientes,
mesmo aqueles com os quais mantém relações longas e amigáveis.
Adicionalmente, as indústrias podem desenvolver internamente áreas complementares às suas atividades
principais, de forma a não mais demandar os serviços da Companhia ou mesmo a concorrer com ela. Todos
os eventos acima podem levar a uma redução no nível de demanda por serviços da Companhia ou um
eventual aumento na competição, o que pode afetar os resultados operacionais e o preço de mercado das
ações.
A concepção de soluções de engenharia e inovações tecnológicas, que agreguem valor aos serviços é
fundamental na manutenção da posição de liderança e na expansão dos negócios da Companhia.
O negócio da Companhia demanda que esteja constantemente em linha com as mais recentes soluções de
engenharia e inovações tecnológicas da indústria. Para tanto, é fundamental que a Companhia conte com
pessoal qualificado e infraestrutura adequada, além de manter e ampliar seu relacionamento com
fornecedores com histórico de inovação. Caso a Companhia não tenha sucesso em prover soluções de
engenharia diferenciadas ou não seja capaz de adquirir ou licenciar novas tecnologias de terceiros em
condições aceitáveis, os serviços poderão ficar defasados em relação aos serviços dos concorrentes,
comprometendo o relacionamento com os clientes e, consequentemente, suas operações, resultados
operacionais e o preço de mercado das ações da Companhia.
Caso a Companhia seja incapaz de contratar mão de obra qualificada e treinar o pessoal, o potencial de
expansão dos negócios poderá ser afetado.
Caso haja crescimento em suas atividades, a Companhia precisará contratar novos profissionais atuantes
em diversos setores dos seus negócios. Há competição na atração de profissionais qualificados com diversas
outras empresas de prestação de serviços de engenharia e industriais e não se pode assegurar que a
Companhia será capaz de atrair pessoal qualificado em número suficiente para acompanhar sua expansão.
Adicionalmente, a Companhia poderá ter dificuldades em reter os profissionais em seus quadros, caso não
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seja capaz de manter sua cultura corporativa e um patamar de remuneração atrativo. A Companhia acredita
que a contratação e retenção de mão de obra qualificada seja um fator crítico para o sucesso dos negócios
e da estratégia de crescimento. A não consecução de tal estratégia, ou sua execução em termos
insatisfatórios, poderá afetar as operações e resultados futuros.
Questões trabalhistas podem vir a interromper as operações da Companhia.
A Companhia possui convenções com cada sindicato, que são renegociadas anualmente. A renegociação
pode tornar-se mais difícil à medida que os sindicatos busquem aumentos salariais com base no crescimento
da Companhia. Caso não seja possível alcançar acordos nessas renegociações, as atividades e serviços
prestados pela Companhia podem vir a ser interrompidos, com risco de descumprimento contratual junto
aos clientes capazes de gerar obrigações indenizatórias em desfavor da Companhia.
O sucesso da Companhia depende, em grande parte, da qualidade e segurança dos serviços e produtos.
O sucesso da Companhia depende, em grande parte, da qualidade, treinamento de pessoal e segurança das
máquinas e equipamentos que são utilizados na prestação dos serviços aos clientes. Caso ocorra falhas de
segurança que provoquem algum tipo de acidente, causem atrasos nas operações dos clientes, ou ainda não
atinjam o padrão de qualidade e segurança esperado, o relacionamento com os clientes e parceiros poderá
ser abalado, a reputação e a força da marca poderão ser afetadas e a Companhia poderá perder participação
no mercado, além de estar sujeita a processos administrativos ou judiciais, bem como a desembolsos
financeiros. A ocorrência de qualquer desses fatores poderá afetar adversamente as atividades da
Companhia.
As apólices de seguros mantidas pela Companhia podem não ser suficientes para cobrir os danos
decorrentes de um eventual sinistro.
Não é possível garantir que as apólices de seguro contratadas pela Companhia serão suficientes para cobrir
os danos decorrentes de um eventual sinistro. Da mesma forma, existem determinados tipos de risco que
podem não estar cobertos pelas apólices (tais como guerra, caso fortuito, atos de terrorismo, força maior ou
interrupção de certas atividades). Assim, na hipótese de ocorrência de quaisquer desses eventos não
cobertos, a Companhia poderá incorrer em custos adicionais para recomposição ou reforma de instalações
e equipamentos. Adicionalmente, não é possível garantir que, mesmo na hipótese da ocorrência de um
sinistro coberto pelas apólices, incluindo acidentes de trabalho e erros de projeto, o pagamento do seguro
será suficiente para cobrir os danos decorrentes de tal sinistro. Ainda, não é possível assegurar que a
Companhia será capaz de manter apólices de seguro a taxas comerciais razoáveis e em termos aceitáveis
no futuro ou contratá-las com as mesmas companhias de seguro nas bases atuais.
A mudança de marca poderá afetar a credibilidade e rendimentos da Companhia junto ao mercado e
seus clientes.
O contrato de compra e venda da Companhia firmado em 2013 permitiu que utilizássemos a marca e
expressão “Mills” por um período de três anos. Vencido esse prazo, a Companhia optou por adotar a
expressão “Priner” como marca. A adoção dessa nova marca poderá ter impacto na geração de novos
negócios pela Companhia junto ao mercado e aos seus clientes.
Foi protocolado um pedido de registro para a nova marca “Priner” junto ao Instituto Nacional de
Propriedade Industrial – INPI, estando sujeita à análise desse órgão bem como a direitos anteriores de
terceiros. Caso o registro não venha a ser concedido ou venha a ser impugnados por terceiros administrativa
ou judicialmente, isso poderá acarretar em custos para defesa ou ainda na adoção de nova marca. Além
disso, caso ocorra a perda do direito de uso da marca “Priner” nesse período, tal fato poderá acarretar custos
adicionais no desenvolvimento de nova marca, perda de credibilidade e deterioração nos negócios da
Companhia junto ao mercado e aos seus clientes.
Decisões contrárias em um ou mais processos administrativos ou judiciais nos quais a Companhia é
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parte podem afetar de maneira adversa os resultados.
Em 31 de dezembro de 2016, o valor total dos processos envolvendo contingências passivas possíveis e
prováveis era de R$ 3,9 milhões, para os quais haviam sido constituídas provisões no montante de R$ 0,6
milhões. Para maiores informações, ver item 4.3 deste Formulário de Referência.

Decisões desfavoráveis em parcela significativa de tais processos poderão acarretar um efeito adverso
relevante sobre as operações e resultados. Adicionalmente, caso tais processos tenham por objeto a
apuração de ato de negligência, imperícia ou imprudência supostamente praticado pela Companhia, o
envolvimento nas referidas ações, independentemente de qual seja o resultado, poderá afetar sua reputação
no mercado e prejudicar suas operações.
Caso a Companhia não seja capaz de identificar e concluir aquisições estratégicas, seu crescimento pode
ser prejudicado. Dificuldades na integração de empresas adquiridas pela Companhia podem afetar os
resultados operacionais.
A Companhia integra um mercado consideravelmente fragmentado, com acesso restrito ao crédito.
Acredita-se, portanto, que o setor atravessará nos próximos anos um processo de consolidação, cujo
resultado poderá alterar de forma substancial a posição de mercado das empresas atualmente envolvidas
nesse setor. Especificamente com relação à estratégia de crescimento da Companhia, considera-se que
fusões e aquisições constituem-se uma das maneiras de expandir os negócios, inclusive geograficamente,
de forma rápida e eficiente. Todavia, caso a Companhia não seja capaz de identificar fusões e aquisições
estratégicas e/ou de concluir tais aquisições em termos favoráveis, essa estratégia de expansão poderá ser
prejudicada. Adicionalmente, a Companhia poderá não conseguir promover, nos prazos e nas condições
determinados pela administração, a integração às operações de novos negócios que vier a adquirir, o que
pode comprometer o retorno de tais operações para os negócios e o aproveitamento de sinergias e,
consequentemente, as operações e resultados operacionais.
Rescisão do contrato com a empresa escocesa Safehouse Habitats (Scotland) Ltd
Possuímos contrato de operações conjuntas com a empresa escocesa Safehouse Habitats (Scotland) Ltd
(“SHS”), por meio do qual nos é concedida licença exclusiva e intransferível, em todo território nacional,
do know-how de sistemas e métodos de trabalho relativos ao fornecimento e instalação de habitáculos
pressurizados para a comercilização e locação a terceiros de produtos (Kits de habitáculo e totalidade de
equipamentos e materiais complementares para uso em plataformas offshore, refinariais onshore e plantas
petroquímicas, dentre outras unidades industriais), além do fornecimento de serviços (pacotes de transporte
mobilizados, instalações, engenharia e manutenção dos produtos ora mencionados).
Este contrato foi iniciado em 2009 e renovado em 01 dezembro de 2013, por período de quatro anos.
Em 31 de dezembro de 2016, a comercialização dos produtos e fornecimento dos serviços acima
mencionados representaram 4,42% da receita líquida da Companhia.
Atualmente, o contrato com a empresa Safehouse Habitats (Scotland) Ltd está em fase de negociações e
deverá ser renovado até dezembro de 2017 pelo período de 01 (um) ano.
Caso este contrato seja descontinuado, a Companhia poderá ter o seu portfólio de produtos reduzido e sua
rentabilidade afetada.

ao seu Controlador.
Os interesses do acionista controlador da Companhia podem entrar em conflito com os interesses dos
investidores.
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O acionista controlador da Companhia tem poderes para, entre outras coisas, eleger a maioria dos membros
de seus órgãos de administração e determinar o resultado de qualquer deliberação que exija aprovação de
acionistas, inclusive nas operações com partes relacionadas, reorganizações societárias, alienações,
parcerias e a época e montante do pagamento de quaisquer dividendos futuros, observadas as exigências de
pagamento do dividendo obrigatório impostas pela Lei das Sociedades por Ações. O acionista controlador
da Companhia poderá ter interesse em realizar aquisições, alienações, parcerias, buscar financiamentos ou
operações similares que podem entrar em conflito com os interesses dos investidores.
O titular do poder de controle da Companhia poderá optar por vender parcela significativa ou a totalidade
de sua participação para terceiros. Caso não haja um acionista controlador titular da maioria absoluta do
capital votante da Companhia, os acionistas da Companhia poderão não gozar da mesma proteção conferida
pela Lei das Sociedades por Ações contra abusos praticados por outros acionistas e, em consequência,
poderão ter dificuldade em obter a reparação dos danos causados. Qualquer mudança repentina ou
inesperada na administração da Companhia, em sua política empresarial ou direcionamento estratégico,
tentativa de aquisição de controle ou qualquer disputa entre acionistas concernentes aos seus respectivos
direitos podem afetar adversamente os negócios da Companhia e os seus resultados operacionais.
Caso surja um grupo de acionistas agindo em conjunto ou vinculados por acordo de voto e este grupo passe
a deter o poder decisório da Companhia, esta pode sofrer mudanças repentinas e inesperadas de suas
políticas corporativas e estratégias, inclusive através de mecanismos como a substituição dos seus
administradores. Além disso, pode ser que a Companhia fique mais vulnerável a tentativas hostis de
aquisição de controle e aos conflitos daí decorrentes.
b)

a seus Acionistas.

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, sendo tais investimentos
considerados, em geral, de natureza mais especulativa. O mercado brasileiro de valores mobiliários é
substancialmente menor, menos líquido e mais concentrado, podendo ser mais volátil do que os principais
mercados de valores mobiliários mundiais, como os Estados Unidos e o Reino Unido.
Essas características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a capacidade dos
investidores de vender as ações de emissão da Companhia pelo preço e ocasião desejados, o que poderá ter
efeito substancialmente adverso nos preços das ações de emissão da Companhia.
c)

a suas Controladas e Coligadas.

A Companhia possui duas empresas controladas, denominadas (i) Priner Locação de Equipamentos S.A. e
(ii) R&R Industria, Comércio e Instalação de Isolantes Removíveis e Reutilizáveis Ltda.
A Priner Locação de Equipamentos S.A atua no mesmo setor da Companhia, fornecendo locação de
andaimes, equipamentos especiais de acesso e habitáculos pressurizados.
A R&R Industria, Comércio e Instalação de Isolantes Removíveis e Reutilizáveis Ltda. atua no setor de
fabricação de isolantes removíveis e reutilizáveis para isolamento térmico, isolamento acústico e proteção
passiva contrafogo, para equipamentos industriais; comércio, importação e exportação de produtos
isolantes (térmicos, acústicos e de proteção contra fogo); e instalação de produtos de fabricação própria.
A Administração da Companhia entende que as duas sociedades estão sujeitas aos mesmos riscos indicados
nos itens (a) acima e (e), (f) e (g), abaixo.
d)

a seus Fornecedores.
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A variação dos preços de matérias primas, componentes e equipamentos utilizados nas operações ou de
commodities podem afetar adversamente os resultados da Companhia.
Determinadas matérias-primas e componentes utilizados nas operações da Companhia estão sujeitas a
variações repentinas e significativas de preços, sobre as quais ela não possui controle. Uma parcela
relevante dos custos que formam o preço dos componentes, máquinas e equipamentos que a Companhia
adquire ou loca de terceiros é representada por commodities, tais como aço e alumínio, entre outros. Um
aumento substancial dos preços de tais commodities tende a causar um crescimento equivalente nos custos
operacionais dos fornecedores e, consequentemente, um reajuste nos preços dos produtos por eles
produzidos. Caso tais reajustes venham a ocorrer, a Companhia pode não ser capaz de repassar tais
aumentos a seus clientes e estará sujeita a um impacto adverso nos seus custos operacionais, desempenho
e resultados.
Adicionalmente, alguns equipamentos utilizados pela Companhia são importados, inexistindo substitutos
nacionais com as mesmas características e de qualidade equivalente, e seus preços são definidos em moeda
estrangeira. A depreciação do Real em relação à moeda estrangeira utilizada em tais contratos poderá tornar
difícil o repasse de aumento dos custos para os preços de aluguel pela Companhia.
A Companhia é dependente de terceiros para fabricar os componentes ou fornecer as máquinas e
equipamentos que utiliza.
A Companhia deixa a cargo de terceiros a fabricação dos componentes, das máquinas e dos equipamentos
que utiliza, além de adquirir de terceiros, os insumos que utiliza na prestação dos serviços. A Companhia
não possui por prática manter estoques significativos dos equipamentos utilizados além do nível de
ociosidade mínimo que as operações exigem, a não ser em épocas em que os segmentos por ela atendidos
apresentem níveis de atividade atipicamente baixos. Dessa forma, a Companhia está sujeita a ter de lidar
com atrasos ou aumento de prazos ou preços por parte dos fornecedores, o que pode prejudicar a
pontualidade na prestação dos seus serviços e fornecimento dos seus equipamentos a seus clientes.
Adicionalmente, caso os fornecedores não sejam capazes de atender a um eventual aumento da demanda
por seus produtos, a Companhia poderá não conseguir adquirir a quantidade de equipamentos, matérias
primas ou insumos necessários ao desenvolvimento de suas operações.
O mesmo cenário pode se configurar caso a Companhia interrompa suas compras com um fornecedor e,
por conta de tal interrupção, este fornecedor não a atenda posteriormente, seja por ter reduzido ou alterado
sua produção, por ter comprometido sua capacidade com terceiros ou por quaisquer outros motivos. Caso
tais atrasos ou falta de produtos sejam recorrentes, a Companhia poderá não conseguir substituir seus
fornecedores com a agilidade necessária para atender à demanda de seus clientes. Ademais, restrições à
importação ou um aumento de impostos sobre a importação de equipamentos também poderão prejudicar
suas atividades.
Caso qualquer dos eventos descritos acima ocorra, a Companhia poderá sofrer uma redução da demanda
pelos serviços o que, consequentemente, prejudicará seus resultados e situação financeira.
e)

a seus Clientes.

A Companhia está exposta ao risco de crédito de clientes.
A Companhia está sujeita ao risco de crédito dos clientes por pagamentos devidos pelo aluguel de
equipamentos e a prestação de serviços. As provisões para créditos de liquidação que a Companhia constitui
mensalmente podem não ser suficientes para fazer frente a eventuais inadimplementos de clientes. Perdas
acima das expectativas da Companhia (e, portanto, não refletidas nas provisões) podem impactar
adversamente os resultados da Companhia.
A Companhia realiza provisão para créditos de liquidação duvidosa, com base na análise de risco de crédito,
que contempla a situação individual dos clientes, a situação do grupo econômico ao qual pertencem, as
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garantias reais para os débitos e a avaliação dos consultores jurídicos. A metodologia adotada é a de
considerar na provisão para crédito de liquidação duvidosa 50% dos créditos vencidos acima de 60 dias e
100% para os vencidos acima de 120 dias. Os créditos dos clientes preferenciais, assim definidos pela área
comercial, são provisionados apenas se estiverem vencidos acima de 180 dias.

A Companhia tem exposição significativa a clientes que estão relacionados em investigações policiais
ligadas a sociedade de economia mista e/ou empresas públicas.
Em 2016, aproximadamente 17% da receita líquida total da Companhia era proveniente de empresas e seus
respectivos consórcios que estão sendo relacionadas, de alguma forma, com as investigações em curso
relacionadas a corrupção na Petrobras (“Operação Lava Jato”). Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia
possuía saldo a receber líquido de provisões para devedores duvidosos de R$ 5.972.000,00 (cinco milhões,
novecentos e setenta e dois mil reais) com pessoas jurídicas envolvidas nesta investigação. Desdobramentos
das investigações podem causar a diminuição das atividades, dificuldade de acesso à crédito ou mesmo a
extinção de algumas das empresas envolvidas, o que poderá resultar em atraso de pagamento ou
inadimplência.
A Companhia pode não ser capaz de atender toda a demanda pelos serviços em prazos satisfatórios para
seus clientes.
A Companhia tem um número limitado de equipamentos para alocar em cada projeto em que atua. Atrasos
e interrupções na fabricação e manutenção de tais equipamentos e de seus respectivos componentes, assim
como aumentos repentinos na demanda pelos serviços, podem impedir a Companhia de prestar seus
serviços pontualmente e de atender a todos os clientes de forma satisfatória e eficiente, por conta da
ocorrência dos seguintes fatores, dentre outros: (a) incapacidade de atender satisfatoriamente as
necessidades dos clientes; (b) atrasos causados pelos fornecedores; (c) insuficiência de capacidade
instalada; (d) falhas nos equipamentos; (e) carência de mão de obra, greves e disputas trabalhistas; (f) falhas
na prestação de serviços públicos, especialmente de energia elétrica; (g) interrupção ou atraso no sistema
de transporte dos equipamentos; (h) alterações nas regulamentações de importação; (i) fatores
macroeconômicos; e (j) catástrofes naturais.
Além de eventuais penalidades pelo descumprimento de contratos vigentes, conforme aplicável, caso a
Companhia não seja capaz de cumprir seus prazos, seja por problemas de sua responsabilidade, seja por
motivos que fogem ao controle da administração, poderá perder a confiança dos seus clientes e,
consequentemente, sofrer diminuições nas demandas por seus serviços, o que poderá afetar adversamente
as operações, resultados operacionais e preço de mercado das ações da Companhia.
Flutuações nos preços de commodities podem afetar as decisões de investimento dos clientes diretos ou
finais (e indiretos) da Companhia, bem como os custos dos equipamentos e, consequentemente, sujeitála a riscos de cancelamento e atrasos nos projetos, mudanças nas datas e financiamento de novos pedidos
ou perda de receita.
Preços de commodities podem afetar os clientes diretos ou finais (e indiretos) da Companhia em diversos
aspectos. Por exemplo, para clientes que produzem petróleo, gás natural, aço, cobre ou fertilizantes,
flutuações nos preços de seus produtos podem ter um impacto direto em suas margens de lucro e fluxo de
caixa e, consequentemente, na decisão de manter seus investimentos ou de realizar novos desembolsos de
capital. Caso os clientes adiem novos investimentos e/ou cancelem ou atrasem projetos em andamento, a
demanda pelos serviços da Companhia sofrerá uma redução, o que poderá ter um efeito adverso relevante
nas suas operações e situação financeira.
f)

aos setores da economia nos quais o Emissor atue.

A demanda por serviços da Companhia está relacionada ao volume de investimentos públicos e privados
realizados nos setores de engenharia, construção e infraestrutura. De forma geral, grandes projetos de
engenharia e infraestrutura conduzidos no Brasil contam, em maior ou menor grau, com a participação do
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setor público, seja através de investimentos ou de financiamentos.
Historicamente, a realização de investimentos públicos no Brasil é influenciada por fatores
macroeconômicos, políticos e legais, os quais fogem inteiramente ao controle da administração da
Companhia. Tais fatores podem, inclusive, determinar a suspensão ou o cancelamento de projetos que
dependam do setor público, o que poderá afetar de forma relevante as operações dos clientes e,
consequentemente, a demanda pelos serviços da Companhia. Caso não sejam confirmadas as expectativas
acerca dos investimentos públicos a serem realizados nos próximos anos, especialmente nos setores
construção e infraestrutura, as operações dos clientes (e, consequentemente, as operações e resultados da
Companhia) poderão ser afetadas adversamente.
g)

à regulação dos setores nos quais o emissor atue.

A Companhia atua em um segmento que envolve riscos para os empregados e para os empregados de
terceiros, inclusive risco de vida. Nos termos da legislação vigente, a Companhia é obrigada a oferecer
equipamentos de proteção individual aos empregados diretos e terceirizados alocados nas suas instalações
e a fiscalizar a utilização dos equipamentos de proteção individual por todos empregados, sob pena de ser
responsabilizada por eventuais acidentes de trabalho.
Caso haja falhas no fornecimento de equipamentos de proteção individual ou na fiscalização da utilização
desses equipamentos por todos os empregados ou, ainda, caso as empresas terceirizadas não tenham o
mesmo nível de preocupação que a Companhia com a segurança dos empregados, a Companhia pode ser
considerada responsável pela ocorrência de acidentes de trabalho nas suas instalações, o que, além de
diminuir a força de trabalho disponível, pode sujeitar a Companhia ao pagamento de pensões e altas multas
e indenizações aos colaboradores afetados.
Mudanças introduzidas na regulamentação acerca de procedimentos de segurança no trabalho podem impor
obrigações adicionais e representar um aumento dos custos decorrentes de investimentos em equipamentos
e práticas de segurança do trabalho. A Companhia não tem como garantir que as mudanças introduzidas na
legislação aplicável não serão relevantes. Por exemplo, alterações que imponham a redução da jornada de
trabalho por motivos de segurança de trabalho podem acarretar uma redução na produtividade dos seus
colaboradores diretos e terceirizados. Essas alterações podem obrigar a Companhia a contratar mais
colaboradores e a adotar regras exigindo componentes adicionais de segurança, o que pode aumentar os
custos com mão de obra e equipamentos, afetando negativamente os custos operacionais e os resultados
financeiros da Companhia.
Adicionalmente, a Companhia pode ter que recorrer a profissionais e empresas terceirizados em períodos
de rápido crescimento da demanda pelos serviços. Por conta da utilização de trabalhadores terceirizados,
de acordo com a legislação trabalhista, a Companhia pode ser considerada como responsável subsidiária
pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes aos colaboradores terceirizados ou ser considerada
pela justiça do trabalho como empregadora direta dos colaboradores terceirizados. Além disso, a edição de
regras mais rígidas relativas à terceirização ou que imponham mais responsabilidades ao beneficiário dos
serviços poderá acarretar um aumento nos custos com mão de obra, impactando negativamente a situação
financeira da Companhia.
h)

aos países estrangeiros nos quais o Emissor atue.

Não aplicável. A Companhia não possui atividades em países estrangeiros.
i)

a questões socioambientais

A Companhia está sujeita a diversas leis e regulamentos ambientais que podem se tornar mais rígidos no
futuro, inclusive como resposta à ocorrência de mudanças climáticas drásticas, e resultar em maiores
obrigações e maiores investimentos de capital.
A ocorrência de mudanças relevantes no clima, incluindo inundações e erosões causadas pelo aumento das
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chuvas, pode demandar a modificação das especificações técnicas dos projetos e equipamentos, a utilização
de insumos adicionais e a introdução de novas práticas na prestação dos serviços. Adicionalmente,
condições climáticas adversas interferem no cronograma de execução dos projetos de clientes em geral, o
que pode levar ao adiamento de projetos e impactar negativamente os níveis de demanda. Caso a
Companhia não seja capaz de se adaptar de forma satisfatória a eventuais mudanças climáticas, mantendo
o nível de qualidade dos equipamentos e serviços face a condições naturais diferentes das existentes quando
da elaboração de cada projeto ou da contratação, é possível que ocorra a perda de participação de mercado
para os concorrentes e o resultado operacional e condição financeira restem adversamente afetados.
As operações estão sujeitas a extensa legislação federal, estadual e municipal relativa à proteção do meio
ambiente, que abrange, inclusive, os normativos introduzidos no sistema legal em função de acordos e
tratados internacionais de que o Brasil é ou venha a ser signatário. A ocorrência ou a percepção quanto a
mudanças climáticas em âmbito nacional e internacional pode levar à edição de normas ambientais mais
rigorosas.
O cumprimento da legislação ambiental no Brasil é fiscalizado por órgãos e agências governamentais, que
podem impor sanções administrativas por eventual inobservância dessas normas. A aprovação de leis e
regulamentos de meio ambiente mais rigorosos podem forçar a Companhia a destinar maiores
investimentos de capital neste campo e, em consequência, alterar a destinação de recursos de investimentos
já planejados. Tais alterações poderiam ter efeito adverso relevante sobre as condições financeiras e sobre
os resultados. Além disso, a inobservância da legislação relativa à proteção do meio ambiente, como por
exemplo, no caso de ausência de licenças ambientais que sejam exigidas para os empreendimentos e
atividades, e a disposição irregular dos resíduos das atividades de pintura e reparação de equipamentos,
podem implicar a imposição de sanções penais, sem prejuízo das sanções administrativas e da obrigação
civil de reparação dos danos que eventualmente tenham sido causados.
As sanções no âmbito penal podem incluir, entre outras, a prisão dos responsáveis, bem como a perda ou
restrição de incentivos fiscais e o cancelamento e a suspensão de linhas de financiamento de
estabelecimentos oficiais de crédito, assim como a proibição de contratar com o poder público, o que pode
ter impacto negativo nas receitas ou, ainda, inviabilizar as captações de recursos junto ao mercado
financeiro. As exigências ambientais adicionais que venham a ser impostas no futuro em razão de alterações
na legislação ambiental ou no impacto ambiental das atividades da Companhia, assim como a incapacidade
de obter as licenças ambientais necessárias, podem exigir que a Companhia incorra em custos adicionais
significativos e podem acarretar um efeito adverso relevante nos negócios, situação financeira, resultados
operacionais e valor de mercado das ações da Companhia.
j)

Condições econômicas e riscos relacionados ao Brasil

As condições políticas e econômicas do Brasil e a percepção do mercado internacional das referidas
condições podem afetar de forma adversa os nossos negócios e o acesso aos mercados de capitais bem
como os resultados das nossas operações e a nossa condição financeira.
A nossa condição financeira e os resultados das nossas operações dependem da economia brasileira, uma
vez que nossas atividades ocorrem exclusivamente no Brasil. O Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro cresceu aproximadamente 0,1% em 2014, porém recuou 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016,
colocando em risco sua estabilidade e crescimento no curto e médio prazo. Embora haja expectativa de
melhora em relação a 2016, eventos futuros na economia poderão afetar as taxas de crescimento do País e,
por conseguinte, impactar negativamente as estratégias de negócios da Companhia, os resultados das suas
operações e a sua condição financeira.
A crise política e econômica pelas quais o país está passando contribui para a redução no nível de confiança
de investidores e da população, o que pode resultar no desaquecimento da economia e na consequente
volatilidade dos valores mobiliários de companhias brasileiras negociadas no mercado externo. Há, no
entanto, uma expectativa de leve melhora no cenário político e econômico para os próximos anos, previsão
que, caso se concretize, pode atenuar tais efeitos.
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O governo brasileiro exerce influência significativa sobre a economia do País. Essa influência e ações
governamentais decorrentes das condições políticas e econômicas do Brasil podem afetar negativamente
o mercado brasileiro e os nossos negócios.
O governo brasileiro administra a economia por meio de políticas monetária, fiscal, creditícia e cambial,
dentre outras. Nesse contexto, descontrole inflacionário, grandes oscilações cambiais, instabilidade social
e outros acontecimentos políticos, econômicos e diplomáticos, assim como a resposta do Governo Federal
para tais acontecimentos, podem afetar os negócios e estratégias da Companhia.
Nosso negócio, situação financeira, resultados operacionais e perspectivas poderão ser afetados
negativamente por mudanças nas políticas ou regulamentações que envolvam ou afetem certos fatores,
como:
•
•
•
•
•
•
•

inflação;
políticas cambiais e monetárias;
crescimento da economia interna;
redução na liquidez dos mercados internos de capital e de crédito;
taxas de juros;
políticas fiscais e legislação tributária; e
outros desdobramentos políticos, sociais e econômicos no Brasil ou que o afetem.

Medidas adotadas pelo Governo Federal ou especulação sobre ações do governo podem levar a incertezas
em relação à economia brasileira e aumentar a volatilidade dos mercados de capitais domésticos, o que
pode afetar negativamente os negócios da Companhia, sua situação financeira, resultados operacionais e
perspectivas.

A volatilidade cambial pode influenciar adversamente a economia do país e os nossos resultados
operacionais.
Tendo como pano de fundo a fomentação das exportações e, por consequência, a melhora dos índices da
taxa de emprego, o incremento do saldo da balança comercial e a ampliação das reservas internacionais, o
Governo Federal tem adotado uma política cambial flutuante, mas com intervenções quando julga
necessário. Este controle visa também evitar grandes variações no câmbio em períodos curtos, o que é
indesejável para o planejamento das companhias. Como qualquer outro país, a moeda brasileira é sensível
a mudanças na política monetária e cambial das demais nações, em especial dos Estados Unidos. Não se
pode garantir que o Real irá valorizar ou desvalorizar no futuro, estando a nossa Companhia exposta as
consequências destas flutuações na rentabilidade do negócio.
A deterioração das condições econômicas e de mercado em outros países pode afetar negativamente a
economia brasileira e os negócios da Companhia.
O mercado de títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras é influenciado, em vários
graus, pela economia global e condições do mercado, e especialmente pelos países da América Latina e
outros mercados emergentes. A reação dos investidores ao desenvolvimento em outros países pode ter um
impacto desfavorável no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários de companhias brasileiras.
Crises ou políticas econômicas de outros países podem reduzir a demanda do investidor por títulos e valores
mobiliários de companhias brasileiras e pelos emitidos por nós, o que pode afetar adversamente o preço de
mercado de nossas ações, além de afetar adversamente nossa capacidade de financiamento. No passado, o
desenvolvimento adverso das condições econômicas nos mercados emergentes resultou em significante
retirada de recursos do País e queda no montante de capital estrangeiro investido no Brasil. Mudanças nos
preços de ações ordinárias de companhias abertas, ausência de disponibilidade de crédito, reduções nos
gastos, desaceleração da economia global, instabilidade de taxa de câmbio, aumentos nas taxas de juros no
Brasil ou no exterior e pressão inflacionária podem adversamente afetar, direta ou indiretamente, a
economia e o mercado de capitais brasileiros, o que poderá reduzir a liquidez global e o interesse do
investidor no mercado de capitais brasileiro, afetando negativamente o preço das ações de nossa emissão.
A volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão limitar
substancialmente a capacidade dos nossos acionistas de venderem ações pelo preço e na ocasião que
desejarem.
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O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o Brasil, envolve,
com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais, sendo tais investimentos
considerados, em geral, de natureza mais especulativa. Além disso, o mercado brasileiro de valores
mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais concentrado, podendo ser mais volátil do que
os principais mercados de valores mobiliários mundiais. Por conseguinte, a capacidade dos acionistas de
venderem ações da nossa Companhia pelo preço e no momento desejado poderá ficar substancialmente
afetada, o que poderá, ainda, afetar negativamente o preço de negociação das nossas ações. Adicionalmente,
vendas ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações da nossa Companhia
poderão prejudicar o seu valor de negociação.
Risco de Inflação
Historicamente, a economia brasileira apresentou taxas de inflação extremamente elevadas. Isso levou o
Banco Central a adotar políticas monetárias restritivas para combater a inflação, o que teve um efeito
negativo significativo sobre a economia do País. Entre 2004 e 2010, a taxa básica de juros (SELIC) no
Brasil apresentou variação entre 19,8% e 8,6% ao ano. Em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016, a taxa
básica de juros encerrou em, 11,75%, 14,25% e 13,75%, respectivamente. Não há qualquer garantia de que
eventuais aumentos em nossos custos em razão da inflação serão repassados aos consumidores finais de
nossos produtos. A inflação e as medidas do governo brasileiro para combatê-la, principalmente por meio
do Banco Central do Brasil, tiveram e poderão ter efeitos significativos sobre a economia do País e sobre
nossas atividades. Uma maior rigidez das políticas monetárias, aliado a altas taxas de juros, poderá restringir
o crescimento econômico do Brasil e, por sua vez, limitar a disponibilidade de crédito. Por outro lado,
políticas mais tolerantes do governo e do Banco Central do Brasil e a redução das taxas de juros poderão
desencadear aumentos na inflação, e, consequentemente, volatilidade de crescimento e a necessidade de
aumentos das taxas de juros repentinos e significativos, que podem afetar negativamente nossos negócios,
resultados operacionais e condição financeira.
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A Companhia está principalmente exposta aos seguintes riscos de mercado: riscos taxa de juros, risco de
crédito, risco de exposição cambial e risco de liquidez.

(i)

Risco de Exposição Cambial

Com o objetivo de proteger o patrimônio à exposição de compromissos assumidos em moeda estrangeira,
a Companhia desenvolveu sua estratégia para mitigar tal risco de mercado. A estratégia, quando aplicada,
é realizada para reduzir a volatilidade do fluxo de caixa desejável, ou seja, a manutenção do desembolso
do recurso planejado.
A Companhia acredita que o gerenciamento de tais riscos é primordial para apoiar sua estratégia de
crescimento sem que possíveis perdas financeiras reduzam seu resultado operacional, visto que, a
Companhia não almeja obter ganhos financeiros através do uso de derivativos. A gestão dos riscos em
moeda estrangeira é feita pela tesouraria e diretoria financeira, que avaliam as possíveis exposições a riscos
cambiais e estabelecem diretrizes para medir, monitorar e gerenciar os riscos em questão.
Com base neste objetivo, a Companhia contrata operações de derivativos, normalmente swaps, com
instituições financeiras de primeira linha. As operações de swaps são realizadas para converter para reais
os compromissos financeiros futuros em moeda estrangeira. No momento da contratação dessas operações,
a Companhia minimiza o risco cambial igualando o valor do compromisso e o período de exposição.
Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possui derivativo (Swap), contratado junto ao banco Itaú, para
proteção contra variação cambial, substituindo custos de financiamentos em dólar, nas seguintes condições:
U$$ + 2,57% a.a. por CDI + 3,5%. O empréstimo, no valor de R$6.000 foi contratado em 15 de junho de
2016 e o contrato swap foi celebrado na mesma data, com vencimento em 15 de dezembro de 2017. Em 31
de dezembro de 2016. o swap apresentava valor justo de R$269.
Os derivativos (swap) contratados pela Companhia até o exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foram
liquidados ao longo do ano de 2016. O derivativo (swap) contratado em 2016 será liquidado ao longo do
exercício de 2017, sendo a última parcela em dezembro de 2017,
O monitoramento dos compromissos assumidos com derivativos permite acompanhar os resultados
financeiros e o impacto no fluxo de caixa e resultados, bem como garantir que os objetivos inicialmente
planejados sejam atingidos. O cálculo do valor das posições é disponibilizado diariamente para
acompanhamento gerencial.
(ii)

Riscos de Taxa de Juros

Decorre da exposição da Companhia a variações de taxas de juros, com impacto sobre receitas de aplicações
financeiras e custos de empréstimos bancários, ambos atrelados à variação do CDI (Certificado de Depósito
Interbancário) e que afetam, diretamente, as contas de resultados. A potencial elevação de taxa de juros
poderá afetar negativamente as obrigações de curto e longo prazos da Companhia.
(iii)

Análise de sensibilidade das variações na taxa de juros e exposição cambial

Segue quadro com análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros, o qual demonstra os riscos que
podem gerar prejuízos materiais para a Companhia, com cenário mais provável (cenário I) e cenários de
stress. Esta análise demonstra os efeitos no resultado antes dos impostos, considerando horizonte de um
ano, quando deverão ser divulgadas as próximas demonstrações financeiras contendo tal análise.
Mensuração dos riscos

Instrumentos Financeiros

Aplicações Financeiras

Indexador

CDI

Cenário

Cenário

Cenário

I

II

III

1.159

1.449

1.738
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Empréstimos

CDI

(2.126)

(2.518)

(2.911)

Contas a pagar por aquisição societária

CDI

(2.348)

(2.935)

(3.522)

(3.315)

(4.005)

(4.695)

Total

A análise de sensibilidade apresentada simula alterações na variável chave “CDI” (risco analisado),
mantendo constante as demais variáveis, associadas a outros riscos. Conforme demonstrado a seguir, os
cenários II e III consideram aumentos de 25% e 50% na variável chave (CDI), respectivamente.
31/12/2016
Cenário I

Cenário II

Cenário III

Aumento na variável chave em comparação ao
cenário I
CDI (variável chave)

10,41%

25%

50%

13,01%

15,62%

Com relação ao risco de juros, a Administração da Companhia considerou como premissa provável (cenário
I) para seus instrumentos financeiros uma taxa de 10,41%, considerando taxa média anual prevista pelo
relatório FOCUS do Banco Central do Brasil (em 17 de março de 2017).
Nas ocasiões em que a Companhia contrata empréstimos atrelados à variação cambial, contrata
simultaneamente operações de derivativos, normalmente swap´s, para garantir proteção contra riscos
cambiais. Em todos os casos, o custo da contratação do derivativo está atrelado a percentual do CDI. A
seguir é apresentada análise de sensibilidade para oscilações das taxas de câmbio, demonstrando os
possíveis impactos no resultado financeiro da Companhia.

A análise de sensibilidade apresentada simula alterações na variável chave “variação cambial” (risco
analisado), mantendo constante as demais variáveis, associadas a outros riscos. Conforme demonstrado a
seguir, os cenários II e III consideram aumentos de 25% e 50% na variável chave (variação cambial),
respectivamente.
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Com relação a variação cambial, a Administração da Companhia se baseou na previsão da taxa de câmbio
(fim de período) disponível no relatório FOCUS do Banco Central do Brasil (em 17 de março de 2017)
(iv)

Risco de Liquidez

Risco de liquidez é a mensuração das dificuldades que a Companhia poderá encontrar para cumprir
obrigações associadas a seus passivos financeiros, os quais deverão ser liquidados com pagamentos à vista
e/ou com outros ativos financeiros. A abordagem da Diretoria na administração de liquidez é de garantir,
no máximo grau possível, que a Companhia possua liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações
nas datas dos vencimentos, em condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com
risco de prejudicar a reputação da Companhia.
A tesouraria e a Diretoria financeira monitoram as previsões contínuas das exigências de liquidez da
Companhia, a fim de assegurar que esta tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais.
As previsões levam em consideração os planos de financiamento da dívida da Companhia, cumprimento
de cláusulas contratuais e o cumprimento de metas internas, conforme plano estratégico da Companhia.
Além disso, na medida das necessidades e disponibilidade de crédito ofertados pelo mercado financeiro, a
Companhia mantém linhas de crédito com as principais instituições financeiras que operam no Brasil.
Em 31 de dezembro de 2016 a Companhia possuía um total de R$11.072 disponíveis em linhas de crédito
aprovadas e não utilizadas, das quais R$9.386 com o banco Itaú e R$1.686 com o banco Safra.
A tabela abaixo analisa os principais ativos e passivos financeiros por faixas de vencimento,
correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até o vencimento contratual, quando a
Companhia espera realizar o pagamento.
Controladora

Até
um mês

Mais que
um mês e
menos de
três meses

Mais que
três meses
e menos
que um ano

Entre um
e dois
anos

Entre dois
e cinco
anos

(12.418)

(1.962)

(251)

(24.131)

-

(2.430)

(36.549)

(1.962)

(251)

(3.397)

(5.906)

(349)

(354)

Em 31 de dezembro de 2016
Caixa e equivalentes de caixa

12.018

Contas a Receber

56.130

Créditos com funcionários

642

Empréstimos e financiamentos bancários (*) (1.538)

(2.430)

Contas a Pagar por Aquisição Societária
Fornecedores

(5.106)

Total por período

62.146

Em 31 de dezembro de 2015
Caixa e equivalentes de caixa

23.795

Contas a Receber

39.035

Créditos com funcionários

428

Empréstimos e financiamentos bancários (*) (1.039)
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Contas a Pagar por Aquisição Societária
Fornecedores

(6.147)

Total por período

56.072

(3.397)

(21.207)

(24.206)

(27.113)

(24.555)

(354)

Consolidado

Até
um mês

Mais que
um mês e
menos de
três meses

Mais que
três meses
e menos
que um ano

Entre um
e dois
anos

Entre dois
e cinco
anos

(2.430)

(12.418)

(1.962)

(251)

(1.962)

(251)

Em 31 de dezembro de 2016
Caixa e equivalentes de caixa

12.063

Contas a Receber

56.130

Créditos com funcionários

642

Empréstimos e financiamentos bancários (*) (1.538)
Contas a Pagar por Aquisição Societária

(24.131)

Fornecedores

(5.113)

Total por período

62.184

(2.430)

(36.549)

(*) líquidos de Swap
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Em 31 de dezembro de 2016, éramos parte nos seguintes processos judiciais ou administrativos
considerados individualmente relevantes:
Trabalhistas
Em 31 de dezembro de 2016, figurávamos como réus no processo trabalhista individualmente relevante
abaixo descrito. Para informações sobre os processos trabalhistas, dos quais éramos parte em tal data, e
que possam ser considerados relevantes em conjunto, ver o item 4.6 abaixo.
Auto de infração n. 20-404-643-2
Ministério do Trabalho e Emprego
Juízo
Administrativa
Instância
25/07/2014
Data de instauração
Ministério do Trabalho e Emprego (Autor)
Partes no processo
Priner Serviços Industriais Ltda. (Ré)
Valores, bens ou direitos R$ 1.000,00 (mil reais)
envolvidos
Não é possível atribuir um valor definido.
Valor estimado de perda:
Trata-se de um auto de infração relativo à manutenção de empregados
Principais fatos
trabalhando em dias de feriados nacionais e religiosos, sem permissão
e sem ocorrência de necessidade imperiosa. Processo em fase de
conhecimento.
Possível
Chance de perda
Análise do impacto em Segundo os advogados externos da Companhia, por se tratar de um
caso de perda/ Razões da processo administrativo, não há valor certo envolvendo o Auto de
relevância do processo Infração. Contudo, ao final do referido processo, a Companhia poderá
ser condenada ao pagamento de uma multa, cujo valor será arbitrado
para a Companhia
pelo Mistério do Trabalho e Emprego, não havendo qualquer
condenação possível à Companhia.
Valor provisionado (se for o caso)
Não é possível atribuir um valor definido.
Observações

Auto de infração n. 20-404-628-9
Ministério do Trabalho e Emprego
Juízo
Administrativa
Instância
15/07/2014
Data de instauração
Ministério do Trabalho e Emprego (Autor)
Partes no processo
Priner Serviços Industriais Ltda. (Ré)
Valores, bens ou direitos R$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais)
envolvidos
Não é possível atribuir um valor definido.
Valor estimado da perda:
Trata-se de um auto de infração relativo à prorrogação da jornada
Principais fatos
normal de Trabalho, para além do limite legal de 2 horas. Processo
em fase de conhecimento.
Chance de perda
Análise do impacto em
caso de perda/ Razões da
relevância do processo
para a Companhia

Valor provisionado (se for
o caso)

Possível
Segundo os advogados externos da Companhia, por se tratar de um
processo administrativo, não há valor certo envolvendo o Auto de
Infração. Contudo, ao final do referido processo, a Companhia poderá
ser condenada ao pagamento de uma multa, cujo valor será arbitrado
pelo Mistério do Trabalho e Emprego, não havendo qualquer
condenação possível à Companhia.
-
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Observações

Não é possível atribuir um valor definido.

Auto de infração n. 20-608-148-1
Ministério do Trabalho e Emprego
Juízo
Administrativa
Instância
04/03/2015
Data de instauração
Ministério do Trabalho e Emprego (Autor)
Partes no processo
Priner Serviços Industriais Ltda. (Ré)
Valores, bens ou direitos R$ 1.010,00 (mil e dez reais)
envolvidos
R$ 1.010,00 (mil e dez reais)
Valor estimado de perda
Trata-se de um auto de infração relativo ao não cumprimento da cota
Principais fatos
de aprendizes. Processo em fase de conhecimento.
Chance de perda
Análise do impacto em
caso de perda/ Razões da
relevância do processo
para a Companhia

Valor provisionado (se for
o caso)
Observações

Provável
Segundo os advogados externos da Companhia, por se tratar de um
processo administrativo, não há valor certo envolvendo o Auto de
Infração. Contudo, ao final do referido processo, a Companhia poderá
ser condenada ao pagamento de uma multa, cujo valor será arbitrado
pelo Mistério do Trabalho e Emprego, não havendo qualquer
condenação possível à Companhia.
R$ 1.010,00 (mil e dez reais)
Não é possível atribuir um valor definido.

Auto de infração n. 20-612-743-0
Ministério do Trabalho e Emprego
Juízo
Administrativa
Instância
Data de instauração
Ministério do Trabalho e Emprego (Autor)
Partes no processo
Mils SI Serviços Industriais Ltda. (Ré)
Valores, bens ou direitos R$ 1.010,00 (mil e dez reais)
envolvidos
R$ 1.010,00 (mil e dez reais)
Valor estimado de perda
Principais fatos

Chance de perda
Análise do impacto em
caso de perda/ Razões da
relevância do processo
para a Companhia

Valor provisionado (se for
o caso)
Observações

Trata-se de em um auto de infração relativo ao não preenchimento de
2% a 5% dos cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com
deficiência, habilitadas.
Provável
Segundo os advogados externos da Companhia, por se tratar de um
processo administrativo, não há valor certo envolvendo o Auto de
Infração. Contudo, ao final do referido processo, a Companhia poderá
ser condenada ao pagamento de uma multa, cujo valor será arbitrado
pelo Mistério do Trabalho e Emprego, não havendo qualquer
condenação possível à Companhia.
R$ 1.010,00 (mil e dez reais)
Não é possível atribuir um valor definido.
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Auto de infração n. 46204003969/2015-14
Ministério do Trabalho e Emprego
Juízo
Administrativa
Instância
Data de instauração
Ministério do Trabalho e Emprego (Autor)
Partes no processo
Mils SI Serviços Industriais Ltda. (Ré)
Valores, bens ou direitos R$ 1.000,00 (mil reais)
envolvidos
Não é possível atribuir um valor definido.
Valor estimado de perda
Principais fatos

Chance de perda
Análise do impacto em
caso de perda/ Razões da
relevância do processo
para a Companhia

Valor provisionado (se for
o caso)
Observações

Trata-se de procedimento instaurado pela Superintendência Regional
do Trabalho e virtude de provocação do INSS no intuito de viabilizar
a reabilitação dos colaboradores Rogério Ferreira e Agnaldo Porcino,
que se encontram afastados pela autarquia previdenciária desde 2011.
Possível
Segundo os advogados externos da Companhia, por se tratar de um
processo administrativo, não há valor certo envolvendo o Auto de
Infração. Contudo, ao final do referido processo, a Companhia poderá
ser condenada ao pagamento de uma multa, cujo valor será arbitrado
pelo Mistério do Trabalho e Emprego, não havendo qualquer
condenação possível à Companhia.
Não é possível atribuir um valor definido.

Ação Civil Pública nº 0000604-86.2015.5.09.0671
Vara do Trabalho de Telêmaco Borba
Juízo
1ª Instância
Instância
26/05/2015
Data de instauração
Sindicato dos Trabalhadores (Autor)
Partes no processo
Mils SI Serviços Industriais Ltda. (Ré)
Valores, bens ou direitos R$ 927.180,00
envolvidos
R$ 714.000,00 (setecentos quatorze mil reais)
Valor estimado de perda
Trata-se de Ação Civil Pública Coletiva, movida pelo Sindicato dos
Principais fatos
Trabalhadores, para discussão de parcelas previstas nas normas
coletivas vigentes na base territorial de Telêmaco Borba, no período
imprescrito (junho de 2010 para frente), relativamente aos
empregados que trabalham e trabalharam na KLABIN: piso salário e
reajustes, cesta alimentação, kit natalino, multas por descumprimento
de norma coletiva, refeição diária aos empregados, homologações das
rescisões no sindicato. Foi julgado procedente em parte os pedidos do
Sindicato. Aguardando análise do recurso ordinário.
Chance de perda
Análise do impacto em
caso de perda/ Razões da
relevância do processo
para a Companhia

Valor provisionado (se for
o caso)

Provável
Segundo os advogados externos da Companhia, por se tratar de um
uma Ação Civil Pública este processo é considerado relevante. Além
do valor pecuniário envolvido, a Companhia poderá vir a ser
condenada ao cumprimento integral das convenções coletivas de
trabalho, inclusive homologando as rescisões de contrato de trabalho
junto ao Sindicato, sob pena de mula.
R$ 312.380,30 (parte que cabe a Priner, vide comentário abaixo)
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Observações

A provisão desta demanda é dividida com a sociedade Mills
Estruturas e Serviços de Engenharia S.A., conforme Contrato de
Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças, celebrado entre
Albuquerque Participações Ltda (incorporada pela Companhia em 02
de dezembro de 2013) e Mills Estruturas e Serviços de Engenharia
S.A em 10 de Julho de 2013.

Processo nº 0001477-65.2015.5.05.0132
2ª Vara do Trabalho de Camaçari
Juízo
1ª Instância
Instância
10/11/2015
Data de instauração
Sindicato dos Trabalhadores (Autor)
Partes no processo
Priner Serviços Industriais Ltda. (Ré)
Valores, bens ou direitos R$ 4.120.000,00
envolvidos
R$ 0,00
Valor estimado de perda
Trata-se de Ação de cumprimento de cláusula de convenção coletiva
Principais fatos
consistente no seguro de vida com as coberturas ali postas (norma
vigente a partir de 2015), multa convencional (1 salário base por
empregado, por mês de descumprimento, sendo em dobro no segundo
mês de omissão no cumprimento) e honorários advocatícios.
Processo em fase recursal. A sentença julgou a demanda
improcedente. Foi negado provimento ao recurso interposto pelo
Sindicato por entender que a Priner cumpriu com as obrigações
previstas na convenção coletiva. O sindicato opôs Embargos de
Declaração. Proferido acórdão negando provimento aos Embargos
do Sindicato. Aguardando o trânsito em julgado.
Remota
Chance de perda
Análise do impacto em Ação considerada relevante em razão dos valores envolvidos, bem
caso de perda/ Razões da como pela possível condenação da Companhia em contratar um
relevância do processo seguro de vida em grupo para todos os seus colaboradores, que atenda
minimamente as garantias da Convenção Coletiva do Trabalho.
para a Companhia
Valor provisionado (se for
o caso)

Não foi provisionado.

Observações

-

Processo nº 0020716-86.2013.5.04.0121
1ª Vara de Rio Grande
Juízo
1ª Instância
Instância
21/11/2013
Data de instauração
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas e de
Partes no processo
Material Elétrico de Rio Grande e São José do Norte (Autor)
Priner Serviços Industriais Ltda. (atual denominação da Mils SI
Serviços Industriais Ltda.) (Ré)
Valores, bens ou direitos R$ 741.600,00 (setecentos e quarenta e um mil e seiscentos reais)
envolvidos
R$ 108.171,00 (cento e oito mil, cento e setenta e um reais)
Valor estimado de perda
Reclamação Trabalhista por Adicional de Insalubridade de reflexos.
Principais fatos
Sindicato. A sentença deferiu insalubridade em grau médio (20%)
para os funcionários indicados na sentença (no total de 47). A
Reclamada apôs Embargos. Proferida sentença dando provimento aos
Embargos. A Reclamada interpôs Recurso Ordinário. Proferido
acórdão negando provimento ao recurso da Reclamada. Iniciada a
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Chance de perda
Análise do impacto em
caso de perda/ Razões da
relevância do processo
para a Companhia
Valor provisionado (se for
o caso)
Observações

execução, foi apresentada liquidação e prazo de 15 dias para
pagamento do incontroverso. O sindicato apresentou impugnação aos
cálculos da Reclamada. A Reclamada se manifestou sobre a
impugnação apresentada pelo sindicato. Determinado que a
Reclamada juntasse alguns documentos e após, que o perito apresente
cálculos. Aguardando apresentação de cálculos do perito
Possível
Processo considerado relevante em razão dos valores envolvidos,
bem como por se tratar de uma de Ação Civil Coletiva.

Não foi provisionado.
Eventual perda dessa demanda é dividida com a sociedade Mills
Estruturas e Serviços de Engenharia S.A., conforme Contrato de
Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças, celebrado entre
Albuquerque Participações Ltda (incorporada pela Companhia em 02
de dezembro de 2013) e Mills Estruturas e Serviços de Engenharia
S.A em 10 de Julho de 2013.

Processo nº 0020691-64.2013.5.04.0124
1ª Vara de Rio Grande
Juízo
1ª Instância
Instância
21/11/2013
Data de instauração
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas e de
Partes no processo
Material Elétrico de Rio Grande e São José do Norte (Autor)
Priner Serviços Industriais Ltda. (atual denominação da Mils SI
Serviços Industriais Ltda.) (Ré)
Valores, bens ou direitos R$ 952.000,00 (novecentos e cinquenta e dois mil reais)
envolvidos
R$ 0,00
Valor estimado de perda
Trata-se de Ação Civil Coletiva movida pelo sindicato em que o
Principais fatos
Reclamante substitui grupo de trabalhadores da Reclamada, em
pedido de pagamento de insalubridade/periculosidade para
montadores de andaimes. Mantida a decisão que extinguiu a ação sem
resolução do mérito. Aguardando análise das contra razões
apresentadas pela Priner ao recurso de revista do Sindicato.
Remota
Chance de perda
Análise do impacto em Trata-se de Ação civil coletiva, razão pela qual é considerado
caso de perda/ Razões da processo de grande relevância. A Priner já obteve êxito na primeira e
relevância do processo segunda instância, oportunidade em que o acórdão manteve a
sentença de base que extinguiu a ação sem resolução de mérito.
para a Companhia
Apesar dos advogados da Companhia entenderem que as chances de
perda são remotas, caso o Sindicato consiga reverter a decisão no
TST, poderá haver impacto para a Companhia, em razão dos valores
envolvidos
Valor provisionado (se for o caso)
Observações

(ii)

Tributários

Em 31 de dezembro de 2016, não figurávamos como réus em processos tributários ou administrativos
individualmente relevantes. Para informações sobre os processos dos quais éramos parte em tal data, e que
possam ser considerados relevantes em conjunto, ver o item 4.6 abaixo.
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(iii)

Cíveis

Em 31 de dezembro de 2016, não figurávamos como réus em processos cíveis que possam ser considerados
como individualmente relevantes. Para informações sobre os processos dos quais éramos parte em tal data,
e que possam ser considerados relevantes em conjunto, ver o item 4.6 abaixo.
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam
administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores
Em 31 de dezembro de 2016, não éramos parte em processos judiciais ou procedimentos administrativos
cujas partes contrárias fossem nossos administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores
ou investidores.

PÁGINA: 40 de 230

Formulário de Referência - 2017 - PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.

Versão : 4

4.5 - Processos sigilosos relevantes
Em 31 de dezembro de 2016, não éramos parte em processos sigilosos relevantes.
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto
(i). Trabalhistas
Em 31 de dezembro de 2016, éramos parte em 157 ações trabalhistas que versavam principalmente sobre
o montante de compensação pago nas demissões de empregados da Companhia, responsabilidade
subsidiária, reclamações de horas extras, desvio da função, equiparação salarial, acidente de trabalho,
auxilio doença, dentre entre outros. Em 31 de dezembro de 2016, éramos parte nos seguintes processos
judiciais e administrativos trabalhistas repetitivos ou conexos, relevantes em conjunto:
Processos trabalhistas (aproximadamente 157 processos)
Fato e/ou
jurídica

causa

Valores, bens ou
direitos envolvidos
Valor provisionado
se houver provisão
Prática do emissor
ou
de
sua
controlada
que
causou
tal
contingência

Disputas sobre o montante de compensação pago nas demissões do curso normal
dos nossos negócios em virtude de reorganização societária.
R$ 3,9 milhões
R$ 0,6 milhões
Divergências de interpretação entre Companhia, empregados e sindicatos quanto
a diversos fatos, dispositivos legais e instrumentos normativos relacionados aos
objetos acima apontados.

(ii). Tributários
Em 31 de dezembro de 2016, não éramos parte em processos judiciais e administrativos tributários
repetitivos ou conexos, relevantes em conjunto.
(iii). Cíveis
Em 31 de dezembro de 2016, não éramos parte em processos judiciais e administrativos cíveis repetitivos
ou conexos, relevantes em conjunto.
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4.7 - Outras contingências relevantes

Não temos conhecimento de outras contingências relevantes atinentes a este item 4.
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4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados
Não aplicável, pois temos sede no Brasil e nossos valores mobiliários são todos custodiados neste país.
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos
a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso
afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas
quais o emissor não adotou uma política
A Companhia não possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos operacionais como os
indicados no item 4.1 deste Formulário de Referência. A Companhia não formalizou uma política de
gerenciamento de riscos, por entender que as práticas por ela adotadas são suficientes para lidar com os
riscos a que está exposta.
b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:
i. os riscos para os quais se busca proteção
A Companhia busca proteção quanto aos riscos informados no item 4.1 deste Formulário de Referência,
baseada em avaliação da relação custos x benefícios das referidas proteções, sob a ótica da experiência de
seus Administradores e membros do Conselho de Administração, recorrendo a pareceres de especialistas,
quando necessário.
ii. os instrumentos utilizados para proteção
A Companhia acredita adotar procedimentos para proteção dos riscos mencionados no item 4.1 deste
Formulário de Referência.
iii. a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos
As políticas e procedimentos de controle de riscos são definidos diretamente pelo Conselho de
Administração e implementados pela Diretoria Financeira. Ao Conselho de Administração também cabe
fiscalizar o cumprimento das referidas práticas. Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não
possui uma política e procedimentos formalizados de controle de risco.
c. a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da
política adotada
Atualmente, a Companhia não adota estrutura organizacional ou sistemas de controle interno voltados
especificamente à verificação do gerenciamento dos riscos apontados anteriormente, pois entende que as
práticas por ela adotadas são suficientes para lidar com os riscos a que está exposta. No entanto, a
Companhia pretende implementar futuramente políticas específicas para gerenciamento de riscos.
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016, os pareceres dos auditores
independentes não identificaram qualquer deficiência dos referidos controles.
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado
a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando,
em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões
pelas quais o emissor não adotou uma política
A Companhia não possui uma política formalizada de gerenciamento dos seus riscos de mercado. A
Companhia não formalizou uma política de gerenciamento de riscos de mercado, por entender que as
práticas por ela adotadas são suficientes para lidar com os riscos a que está exposta.
A gestão de risco é realizada pela Diretoria Financeira, segundo as políticas aprovadas pelo Conselho de
Administração, quando for o caso. A Diretoria Financeira identifica, avalia e protege a Companhia contra
eventuais riscos financeiros em cooperação com as unidades operacionais da Companhia. A Diretoria
Financeira estabelece princípios, para a gestão de risco global, bem como para áreas específicas como risco
cambial, risco de taxa de juros, risco de crédito, uso de instrumentos financeiros derivativos e nãoderivativos e investimento de excedentes de caixa.
b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver,
incluindo:
i. os riscos de mercado para os quais se busca proteção
Conforme informado no item 4.2 deste Formulário de Referência, as atividades da Companhia a expõem a
diversos riscos de mercado, incluindo riscos de taxa de juros e atualização monetária, risco de crédito, risco
cambial e risco de liquidez. O programa de gestão de risco se concentra na imprevisibilidade dos mercados
financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia. Em
especial, a Companhia busca proteção em relação aos riscos de variação nas taxas de câmbio e juros.
ii. a estratégia de proteção patrimonial (hedge)
Com o objetivo de proteger o patrimônio à exposição de compromissos assumidos em moeda estrangeira,
a Companhia desenvolveu sua estratégia para mitigar tal risco de mercado. A estratégia, quando aplicada,
é realizada para reduzir a volatilidade do fluxo de caixa desejável, ou seja, a manutenção do desembolso
do recurso planejado.
A Companhia acredita que o gerenciamento de tais riscos é primordial para apoiar sua estratégia de
crescimento sem que possíveis perdas financeiras reduzam o seu resultado operacional, visto que a
Companhia não almeja obter ganhos financeiros através do uso de derivativos. A gestão dos riscos em
moeda estrangeira é feita pela Gerência e Diretoria Financeiras, que avaliam as possíveis exposições a
riscos e estabelecem diretrizes para medir, monitorar e gerenciar o risco relacionado às atividades da
Companhia.
A Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos locais e no exterior para gerenciar riscos
relacionados às alterações nas taxas de câmbio e juros. De acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, os contratos de derivativos serão lançados no balanço patrimonial com base no valor justo de
mercado reconhecido nos demonstrativos de receitas, exceto nos casos em que critérios específicos de
hedge sejam preenchidos. As estimativas de valor de mercado serão realizadas em uma data específica,
geralmente baseados em cotações de mercado (mark to market)
iii. os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)
A Companhia contrata operações de derivativos, normalmente swaps e NDF (Non Deliverable Forwards),
com instituições financeiras de primeira linha (rating de risco de crédito brAAA - escala nacional, Standard
& Poor’s ou similar), para garantir o valor comercial acordado no momento do pedido do bem a ser
importado.
Da mesma forma, contratos de swaps ou NDFs, devem ser contratados, para garantir o fluxo de pagamentos
(amortização de principal e juros) de financiamentos em moeda estrangeira.
As operações de swaps e NDFs são realizadas para converter para reais os compromissos financeiros
futuros em moeda estrangeira. No momento da contratação dessas operações a Companhia minimiza o risco
cambial igualando tanto o valor do compromisso quanto o período de exposição. O custo da contratação do
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derivativo está atrelado à taxa de juros, normalmente ao percentual do CDI (certificado de deposito
interbancário). Os swaps e NDFs com vencimento inferior ou posterior ao vencimento final dos
compromissos podem, ao longo do tempo, serem renegociados de forma que seus vencimentos finais se
igualem - ou se aproximem - do vencimento final do compromisso. Sendo assim, na data de liquidação, o
resultado do swap e do NDF deverão compensar o impacto da variação cambial da moeda estrangeira frente
ao real, contribuindo para estabilizar o fluxo de caixa.
Os instrumentos derivativos são contratados pela Companhia para determinadas importações de
equipamentos, no intervalo entre a colocação dos pedidos e a correspondente nacionalização, contra riscos
de flutuação na taxa de câmbio, os quais não são utilizados para fins especulativos.
iv. os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos
Quanto ao risco cambial, a Companhia tem por política não ficar exposta a qualquer compromisso em
moeda estrangeira. Quanto ao risco de taxa de juros, a Companhia tem como política fazer suas operações
com taxas pós-fixadas, pois suas receitas também podem crescer em função da inflação. A Companhia não
dispõe de meios de proteção contra o risco de descasamento momentâneo provocado pela inflação entre as
receitas e custos da Companhia.
Ressalta-se que o cálculo da posição mensal dos derivativos contratados é feito conforme a metodologia do
valor justo, e são avaliados calculando o seu valor presente por meio da utilização de taxas de mercado que
são impactadas nas datas de cada apuração. Essa metodologia, amplamente empregada, pode apresentar
distorções mensais em relação à curva do derivativo contratado. Entretanto, a Companhia acredita que essa
metodologia é a melhor a ser aplicada, pois mensura o risco financeiro caso seja necessário a liquidação
antecipada do derivativo.
O monitoramento dos compromissos assumidos e a avaliação mensal do valor justo dos derivativos
permitem acompanhar os resultados financeiros e o impacto no fluxo de caixa, bem como, garantir que os
objetivos inicialmente planejados sejam atingidos. O cálculo preciso do valor justo das posições é
disponibilizado mensalmente para o acompanhamento gerencial e o cálculo aproximado do referido valor
é disponibilizado diariamente para acompanhamento gerencial.
A Companhia comprova a efetividade desses instrumentos com base na metodologia "Dollar offset", que é
comumente utilizada por participantes do mercado de derivativos. Tal metodologia consiste em comparar
o valor presente, líquido de exposições futuras em moeda estrangeira, de compromissos assumidos pela
Companhia, com derivativos contratados para tal proteção cambial.
A provisão para as perdas não realizadas é reconhecida na conta de outros passivos, no balanço patrimonial,
em contrapartida da conta de ajuste de avaliação patrimonial no patrimônio líquido.
v. se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial
(hedge) e quais são esses objetivos
A Companhia opera instrumentos financeiros com o objetivo de manter o valor dos equipamentos
importados e, consequentemente com valor em moeda estrangeira, em reais, exclusivamente para fins de
proteção patrimonial (hedge).
A Companhia tem como política não participar de quaisquer negociações de derivativos para fins
especulativos.

vi. a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado
As políticas e os procedimentos de controle de riscos são definidos diretamente pelo Conselho de
Administração e implementados pela Diretoria Financeira. Ao Conselho de Administração também cabe
fiscalizar o cumprimento das referidas práticas.
Ressalta-se que todos os contratos com possíveis cláusulas de instrumentos derivativos ou títulos e valores
mobiliários a serem realizados são avaliados pela Diretoria Financeira e Tesoureira da Companhia, antes
das assinaturas, para que haja orientação a respeito da realização eventual dos testes de efetividade,
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estabelecimento da política contábil a ser adotada e da metodologia para cálculo do valor justo. A
Companhia atualmente não detém contratos com derivativos em aberto.
c. a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da
política adotada
Atualmente, a Companhia não adota estrutura organizacional ou sistemas de controle interno voltados
especificamente à verificação do gerenciamento dos riscos apontados anteriormente, pois entende que as
práticas por ela adotadas são suficientes para lidar com os riscos a que está exposta. No entanto, a
Companhia pretende implementar futuramente políticas específicas para gerenciamento de riscos.
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016, os pareceres dos auditores
independentes identificaram deficiência dos referidos controles, conforme previsto no item 5.3 deste
Formulário de Referência.
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a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando
eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las
Além de outros procedimentos e políticas das áreas de operações, engenharia, recursos humanos, segurança
e comercial, a Companhia possui as seguintes políticas e procedimentos referentes a controles internos
administrativos e financeiros publicados e disponíveis para todos os colaboradores, através de sistema
eletrônico;
•
Código de conduta;
•
Procedimentos de adiantamento, reembolso e prestação de contas;
•
Procedimento de níveis de alçada;
•
Procedimentos de Suprimentos;
•
Política de Savings (Suprimentos);
•
Política para uso de veículos e procedimentos para Ressarcimento de Multas por Infração de
Trânsito;
•
Política de Telefonia;
•
Procedimento para importação de serviços;
•
Procedimento de gerenciamento de documentos e registros;
•
Política de gestão integrada.
A Companhia possui as seguintes políticas e procedimentos finalizados, porém ainda não disponibilizado
para todos os colaboradores através de sistema eletrônico;
•
•
•

Procedimento para Faturamento de Mercadoria e Serviços;
Política de acesso (TI);
Política de segurança de informações (TI).

Em 2016, a Companhia desenvolveu sistema próprio (SBM – Sistema de Boletins de Medição) para
controle de provisão de receitas, o qual possui instruções para os usuários, controle de boletins de
faturamento (“BMs”) faturados e a faturar, além de controle de alçada de aprovações para emissão de BMs.
A provisão contábil é feita automaticamente, sem interação humana.
A Diretoria entende que as políticas acima e o SBM – Sistema de Boletins de Medição são eficientes e
adequadas à Companhia.
b. as estruturas organizacionais envolvidas
Todas as estruturas organizacionais da Companhia estão envolvidas nas práticas dos controles internos,
sejam as unidades de negócio e áreas de apoio ao negócio.
c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor,
indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento
A eficiência dos controles internos é supervisionada pela Administração constantemente e revisada pelo
menos uma vez por ano pela Diretoria e Conselho de Administração, por ocasião da emissão da
Comunicação de Deficiências de Controles Internos por parte dos Auditores Independentes.
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

(i)

Necessidade de formalização de Procedimentos de Controles Internos.
Atualmente a Companhia não possui políticas de controles internos formalizadas, além disso deve
aprimorar determinados aspectos de sua política de procedimentos contábeis.
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A padronização de políticas de controles internos, juntamente com o aprimoramento da política
de procedimentos contábeis e o preenchimento de checklists de divulgação de demonstrações
financeiras são algumas ações que permitiriam a uniformização dos procedimentos, viabilizando
para Administração um melhor controle sobre as informações contábeis.
Adicionalmente, um manual de procedimentos deve ser facilmente acessível ao pessoal de
contabilidade para assegurar que as políticas contábeis serão seguidas e consistentemente
aplicadas. Este manual, também beneficiaria a Companhia quando houver rotatividade de pessoalchave. Políticas de controles internos formalizadas proporcionam uma gestão com maior garantia
da efetividade e consistência do cumprimento das referidas políticas.
Risco: Erros ou imprecisões nas divulgações das demonstrações financeiras.
Recomendação da empresa de auditoria independente especializada: Preparação de manual
de políticas contábeis e de divulgações das demonstrações financeiras que deve incluir, critérios
para construção de (lista não extensiva):
➢

Implementação e formalização de políticas de controles internos;
Política para reconhecimento de receita, incluindo prática de provisões de receita;
Política de aprovação para transações não usuais, incluindo lançamentos manuais;
Regularização das pendências nas reconciliações bancárias;
Contabilização e divulgação de derivativos;
Acompanhamento das contingências passivas, bem como, das atualizações monetárias;
Divulgações e registros de transações com partes relacionadas;
Preenchimento de Checklists de divulgação a cada fechamento (anual); e
Avaliação e registro de tributos diferidos.

Comentário da Diretoria: A Companhia possui políticas e sistema próprio de controle descritas
no item 5.3 (a) que são de fácil acesso de seus funcionários, contudo concorda com a necessidade
de elaboração das seguintes políticas e procedimentos adicionais para aprimorar as práticas de
controles internos da Companhia:
•
Política de aprovação para transações não usuais, incluindo lançamentos manuais;
•
Política de regularização das pendências de conciliações bancárias. A Companhia destaca
que a conciliação é feita mensalmente, através de formulário padrão desenvolvido especialmente
para esse fim.;
•
Política de contratação, contabilização e divulgação de derivativos para fins exclusivos
de hedge;
•
Política para contabilização e controle de contingências passivas;
•
Procedimento para divulgação e registros de transações com partes relacionadas.

(ii)

Aprimoramento das análises e reconciliações tempestivas para os saldos contábeis.
Durante a execução dos procedimentos de auditoria, a empresa de auditoria independente
especializada identificou contas contábeis, cujas análises estavam incompletas e/ou não
reconciliadas com os registros contábeis. Como exemplo, citamos: caixa e equivalentes de caixa,
imobilizado e intangível (especificamente a conciliação entre os sistemas SIM Materiais e o
sistema patrimonial), provisões, dentre outros.
Risco. Imprecisão na contabilização dos saldos apresentados nas demonstrações financeiras.
Recomendação da empresa de auditoria independente especializada. A empresa de auditoria
especializada independente recomenda que a Priner reavalie o atual procedimento adotado na
elaboração de análises e reconciliações de determinados saldos contábeis com objetivo de mitigar
os riscos de imprecisão e de gerar perdas futuras à Companhia.
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Comentário da Diretoria: A Companhia realiza controle diário do caixa e equivalentes e dívidas
onerosas (empréstimos e dívida da aquisição), os quais são conciliados mensalmente com a
posição contábil. Além da diferença já mencionada no tópico anterior, referente a conciliação
bancária (R$ 56 mil), não existem pendências adicionais. A Diretoria concorda ser necessário
desenvolver política e procedimentos para conciliação entre os controles operacionais (sistemas
SIM Materiais) e contábeis.
(iii)
Cut-off da receita – Controle e rotinas contábeis mais apuradas devem ser implementadas
para reconhecimento das receitas por competência.
Durante a execução dos nossos procedimentos de auditoria, a empresa de auditoria independente
especializada identificou inconsistências em relação ao método de reconhecimento de receita na
competência correta, que apesar de não terem sido relevantes frente a materialidade de nossos
testes, indica que a Companhia deve aprimorar os controles internos de cut-off da receita de
serviços.
Risco. Reconhecimento da receita fora do período da competência e, consequentemente, risco de
distorções na apresentação das demonstrações financeiras.
Recomendação. Implementar controles e rotinas contábeis mais apurados de forma a garantir que
a receita de prestação de serviços seja reconhecida seguindo estas rotinas e que a mesma atenda
aos critérios contábeis estabelecidos no CPC 30 (R1).
Comentário da Diretoria: A Diretoria considera que os controles atuais, especialmente o sistema
SBM, desenvolvido em 2016, sejam adequados aos negócios desenvolvidos e garantam níveis de
controle adequados.
Existem outras deficiências apontadas pela empresa de auditoria independente, contudo não são
consideras relevantes.
e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado
pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas
Os comentários dos Diretores estão indicados no item “d” acima.
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No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, não houve eventos que alterassem
significativamente os principais riscos a que a Companhia está exposta ou a política de gerenciamento de
riscos adotada.
Em 2014 e 2015, as incertezas na economia e na política impactaram os mercados onde a Companhia atua
e muitos de seus clientes reduziram investimentos, suspenderam projetos e diminuíram o ritmo de obras.
Esse comportamento do mercado impactou diretamente o desempenho da Companhia, o que se refletiu em
maior ociosidade dos seus equipamentos e forçou uma revisão nos seus planos de investimento e expansão.
Com isso, a Companhia reduziu seus investimentos em 2015 e 2016 para a nova realidade do mercado e
focou seus esforços em eficiência operacional. Caso essas perspectivas se mantenham em 2017, as
operações da Companhia poderão continuar a serem afetadas.
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Não há outras informações relevantes atinentes a este item 5.
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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

12/07/2013

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade por ações

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
Até 2013, as atividades da Companhia eram desenvolvidas pela Mills Estruturas e Serviços de Engenharia
S.A. (“Mills”). A Mills foi constituída em 1952, como uma empresa de andaimes e escoramento que
prestava serviços ao setor de construção civil. Nas décadas de 1970 e 1980, a Mills teve um crescimento
considerável em decorrência da expansão significativa dos setores de construção civil e industrial no Brasil.
Dentre as atividades desse período pode-se destacar a construção da primeira plataforma brasileira de
exploração de petróleo (1983), entre outros projetos. Em 1986, as atividades da Mills foram segregadas em
divisões, sendo criada a divisão de serviços industriais. Em pouco tempo, a unidade de serviços industriais
se tornou uma relevante provedora de serviços para a construção e manutenção de plantas industriais do
Brasil.
Na década de 1990, ainda como uma área de negócios da Mills, a unidade foi ampliada, passando também
a oferecer serviços de pintura industrial e isolamento térmico.
Nos anos de 2000, a liderança da área de serviços industriais foi consolidada com projetos como a
montagem de estruturas do heliporto da plataforma P16 da Petrobrás e a renovação de contratos de
andaimes com a Aracruz Celulose.
Em 2013, a divisão de serviços industriais da Mills foi segregada em uma nova sociedade, transformada
em sociedade por ações e vendida para um fundo de investimentos em Participações (FIP), gerido pela
Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda.
A Companhia presta serviços de acesso, pintura industrial, tratamento de superfície, isolamento térmico e
montagem de câmaras pressurizadas para clientes industriais, oferecendo praticidade e alta produtividade,
através de soluções inovadoras.
Em 30 de junho de 2016, em sede de assembleia geral extraordinária, os acionistas aprovaram a alteração
da razão social da Companhia de Mills SI Serviços Industriais S.A. para Priner Serviços Industriais S.A.
Ainda no ano de 2016, os acionistas da Companhia aprovaram reestruturação societária, por meio da cisão
parcial da Companhia, na qual os ativos da divisão de locação de equipamentos foram conferidos ao capital
social de uma nova sociedade em 09 de janeiro de 2017, denominada Priner Locação de Equipamentos
S.A., que é uma sociedade totalmente controlada pela Companhia.
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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 foi protocolado nenhum pedido de falência ou de
recuperação judicial ou extrajudicial.
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6.6 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes que não foram evidenciadas no item 6 deste Formulário de
Referência.
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas
A Companhia, ao final de dezembro de 2016, tinha 2.213 (dois mil duzentos e treze) funcionários, e tem,
atualmente, por objeto: (a) a locação e venda, com montagem ou não, de andaimes de acesso ou estruturais,
plataformas de trabalho suspensa e habitáculos pressurizados, compreendendo suas peças, pisos e demais
componentes e acessórios, em aço, alumínio e madeira; (b) a prestação de serviços de pintura industrial e
civil, jateamento abrasivo, hidrojateamento, isolamento térmico, proteção abrasiva, proteção passiva contra
incêndio, movimentação de carga, caldeiraria, refratário, inspeção de ensaios não destrutivos, incluindo
serviço com o acesso por corda utilizado pelos escaladores industriais e outros equipamentos e serviços
inerentes a tais atividades, assim como fabricação, montagem e comercialização de produtos próprios para
tais atividades; (c) importação e exportação de andaimes e equipamentos de acesso e habitáculos
pressurizados compreendendo suas peças, pisos e demais componentes e acessórios; (d) consultoria e venda
de projetos de engenharia, nos mercados de manutenção e montagem industrial; (e) serviço de manutenção
e construção de obra civil (construção e reparos em obras existentes); (f) participação em outras sociedades
no Brasil ou no exterior, na qualidade de sócia ou acionista, ou em consórcios; (g)prestação de serviços de
manutenção corretiva e preventiva, comissionamento, partida e montagem de máquinas e equipamentos
mecânicos, hidráulicos, pneumáticos e elétricos. Incluindo sistemas de iluminação predial e industrial,
sistemas eletrônicos automatizados ou não; (h) a manutenção (abertura, reparo, montagem, desmontagem,
fabricação de trechos de processo) de equipamentos estáticos, rotativos, linhas de processo, válvulas e
acessórios pertinentes, equipamentos de geração de energia como motores e turbinas, geradores de calor,
vasos de pressão. A condução de testes, controle de qualidade e regulagem; (i) montagem e desmontagem
de estruturas metálicas, soldas de precisão, planejamento e detalhamento de montagem, inspeção e controle
de qualidade; (j) condução de testes de integridade em linhas e vasos de pressão, utilizando-se métodos
hidráulicos ou pneumáticos; (l) prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva e sensitiva de
instrumentos e de instalações de instrumentos, incluindo válvulas, visores, chaves instrumentadas,
botoeiras, atuadores e medidores; e (m) manutenção de obras civis ou de infraestrutura, como reparos de
pavimentos, recuperação estrutural e de alvenaria, demolição, concretagem, substituição de acabamentos,
reparos elétricos e hidráulicos, concretagem, escavação, aterros, recuperação de pisos, dutos, inspeções e
controle de qualidade.
Os principais segmentos atendidos pela Companhia são os de petróleo e gás, siderurgia, papel e celulose,
mineração, naval e petroquímico. Dentre seus clientes estão incluídos alguns dos maiores grupos
brasileiros, tais como Braskem, Petrobrás, Dow do Brasil, Thyssenkrupp, Solvay, Klabin, Chevron, Rhodia,
Odebrecht, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão, entre outros.
A Companhia possui um sistema de gestão integrado em Qualidade, Saúde Ocupacional, Meio Ambiente
e Segurança do Trabalho. Este Sistema de Gestão, certificado nas normas internacionais OHSAS 18001,
ISO 9001 e ISO 14001, busca o aprimoramento contínuo e tem possibilitado a criação de um ambiente
seguro e salutar ao longo dos anos. Além disso, somos reconhecidos por nossos clientes nos quesitos de
saúde, segurança e meio ambiente tendo recebido as seguintes premiações, dentre outras: Destaque
Petrobras, Braskem Ouro, Prêmio DOW de 14 anos consecutivos de prestação de serviços sem acidentes
com afastamentos, Prêmio 5 Estrelas Arcelor Mittal, Prêmio Excelência na Construção Bahia, Prêmio
Performance SSMA – Millennium Cristal, Prêmio Reconhecimento pelos resultados de SSMA na unidade
Braskem Alagoas, Prêmio Zero Acidente Reportável - Dow.
Atividades da Controlada
No ano de 2016, os acionistas da Companhia aprovaram reestruturação societária da Companhia, por meio
da cisão parcial da Companhia, na qual os ativos da divisão de locação de equipamentos foram conferidos
ao capital social de uma nova sociedade em 09 de janeiro de 2017, denominada Priner Locação de
Equipamentos S.A., que é uma sociedade controlada pela Companhia.
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
a.

produtos e serviços comercializados

Os segmentos reportáveis da Companhia são os seguintes: serviços e locação.
A Companhia presta diversos serviços para a indústria, a saber: acesso (andaimes tradicionais, andaimes
suspensos e escaladores), tratamento de superfícies e pintura industrial e isolamento térmico, acústico e
corta-fogo. Além da prestação de serviços, a Companhia providencia locação de equipamentos de acesso e
habitáculos pressurizados.
A Companhia atende a plantas industriais existentes (manutenção) e plantas industriais em construção
(novas plantas). Atendemos a clientes onshore e offshore: industrias de diversos segmentos, plataformas e
embarcações voltadas para o mercado de petróleo e gás.
Segmento de negócio: prestação de serviços
A atividade de prestação de serviços é intensa na utilização de mão de obra, sendo esse seu principal
componente de custo. Os serviços prestados compreendem disciplinas de acesso, tratamento de superfície
e pintura industrial, instalação de isolamento térmico, acústico e corta-fogo. A Companhia atende a diversos
segmentos industriais, fornecendo soluções práticas e econômicas para nossos clientes. O know-how
dominado por nossa equipe de engenheiros e técnicos especializados, que se traduz na qualidade de nossos
serviços e em nossa capacidade para mobilizar equipe de prestadores de serviços com rapidez e agilidade
em todo o território brasileiro é diferencial competitivo, o qual é valorizado por nossos clientes .
A maior parte da receita deste segmento provém do fornecimento de serviços de montagem de estruturas
de acesso de forma contínua para plantas industriais e instalações já existentes. A maioria desses contratos
possuem de um a três anos de duração e, em grande número de casos, têm sido renovados com grande
frequência. Parte da receita também provém de interrupções nas atividades operacionais por períodos mais
longos, destinadas à manutenção, as quais ocorrem uma vez ao ano em indústrias que operam de forma
contínua. Esta paralisação significa perda de receita para os clientes, sendo a capacidade em conduzir os
trabalhos de forma segura e pontual fator decisivo para contratação de prestadores de serviço, motivo pelo
qual a Companhia tem se destacado frente à concorrência, sendo repetidamente contratada.
Além dos serviços de montagem de estruturas de acesso, a Companhia fornece serviços de pintura
industrial, tratamento de superfície, isolamento térmico, acústico, corta-fogo e montagem de habitáculos
pressurizados.

Segmento de negócio: locação de equipamentos
A atividade de locação de equipamentos é intensa na aplicação de capital. A Companhia atende a diversos
segmentos industriais, através da locação de equipamentos de acesso e fornecimento de habitáculos
pressurizado, os quais permitem que nossos clientes evitem interrupções em suas atividades durante
realização de serviços de manutenção que possam gerar faísca ou necessitem utilizar solda. As atividades
de logística, manutenção e pesquisa e desenvolvimento de novos equipamentos exige conhecimentos
técnicos específicos, a fim de viabilizar oferta de opções atualizadas tecnologicamente para nossos clientes.
b.

receita proveniente dos segmento e sua participação na receita líquida da Companhia

Valores
expressos
em milhares
de reais
Prestação
de Serviços
Locação
Total

Receita
Exercício
social
(31/12/2016)
182.372
21.740
204.112

% na
Receita
Líquida
89,3%

Receita
Exercício
social
(31/12/2015)
162.460

10,7%
100,0%

8.747
171.207

% na
Receita
Líquida
94,9%

Receita
Exercício
social
(31/12/2014)
194.257

5,1%
100,0%

16.973
211.230

% na
Receita
Líquida
92,0%
8,0%
100,0%
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
c.

lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido da Companhia

Valores
expressos em
milhares de
reais
Prestação de
Serviços
Locação
Total

Lucro
Líquido/(Prejuízo)
Exercício social
(31/12/2016)
436
5.833
6.269

% no
Lucro
Líquido
6,9%

Lucro
Líquido/(Prejuízo)
Exercício social
(31/12/2015)
7.997

93,1%
100,0%

-502
7.495

% no
Lucro
Líquido
106,7%

Lucro
Líquido/(Prejuízo)
Exercício social
(31/12/2014
6.335

-6,7%
100,0%

1.726
8.060

% no
Lucro
Líquido
78,6%
21,4%
100,0%
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
a.

Características do processo de produção

A Companhia terceiriza todo o processo de produção dos equipamentos utilizados em suas operações, tanto
para o segmento de prestação de serviços quanto da locação. Vide item 7.3(e) abaixo.
b. Características do processo de distribuição
A Companhia loca seus equipamentos e presta seus serviços de acordo com as necessidades dos seus
clientes. Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia estava presente em 13 (treze) estados.
Para maiores detalhes sobre nossos serviços, vide item 7.2 acima
(i) participação em cada um dos mercados
A Companhia acredita ser um dos maiores prestadores de serviços especializados de engenharia de acesso
e locação de equipamentos de acesso para o mercado brasileiro. A Companhia possui pequena participação
no mercado brasileiro de prestação de serviços para tratamento de superfícies, pintura industrial e
isolamento. A Companhia é líder no mercado brasileiro de locação de habitáculos pressurizados.
Não há informações públicas sobre a exata participação de mercado da Companhia e seus concorrentes em
nenhum dos mercados de sua atuação.
A Companhia tem planos para expansão de suas atividades de tratamento de superfície, pintura industrial
e isolamento térmico de forma orgânica e através de aquisições.
(ii) condições de competição nos mercados
A Companhia enfrenta significativa concorrência em todos os mercados em que atua, com exceção do
mercado de locação de habitáculos pressurizados.
No mercado de engenharia de acesso e locação de equipamentos de acesso, no qual ocupa posição de
liderança, a Companhia acredita deter vantagens competitivas relevantes, por oferecer soluções com alto
grau de excelência, segurança e inovação, a custos competitivos, sendo capaz de cumprir ou superar os
prazos esperados pelos clientes em potencial. Principais concorrentes: RIP (Kaefer), Rohr e Fast.
A Companhia enfrenta significativa concorrência nos mercados de fornecimento de serviços de tratamento
de superfície, pintura industrial e isolamento, nos quais possui pequena participação de mercado. Principais
concorrentes em tratamento de superfícies e pintura industrial: Pinturas Ypiranga, Smartcoat e NM
Engenharia. Principais concorrentes em isolamento: RIP (Kaefer), Reframax e Isar.
A concorrência no mercado de locação de habitáculos pressurizados é composta por duas empresas, com
participação de mercado bastante reduzida até o momento: Petrus e Step.
d. eventual sazonalidade
Excluindo-se períodos atípicos na economia nacional, historicamente observa-se redução do nível de
atividades da Companhia no primeiro trimestre, em face de férias coletivas e lentidão na retomada das
atividades de manutenção de alguns clientes.
e. principais insumos e matérias primas 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 ii) Eventual dependência de poucos fornecedores iii) Eventual
volatilidade dos preços de insumos e matérias primas
As matérias primas necessárias para a fabricação dos equipamentos utilizados pela Companhia são,
normalmente, chapas e tubos de aço, assim como perfis de alumínio, cujos preços tendem a acompanhar a
oscilação de tais commodities. A Companhia possui diversas opções de fornecedores de matérias primas.
A escolha dos fornecedores é influenciada, principalmente, pelo preço cobrado e qualidade oferecida.
O processo de produção dos equipamentos utilizados pela Companhia é terceirizado. Devido ao padrão de
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
qualidade que os mesmos devem apresentar, a Companhia possui rol restrito de empresas homologadas
para realizar a transformação e montagem dos referidos equipamentos. Até meados de 2016, a Companhia
adquiria as matérias primas necessárias para produção de seus equipamentos e as entregavam a terceiros,
responsáveis pela sua industrialização e transformação. Esse processo demandava necessidade de controles
adicionais, os quais não agregavam valor ao produto final. A partir do segundo semestre de 2016, a
Companhia negociou condições comerciais com fornecedores de aço e alumínio. Deste então, após
concorrência e seleção de empresas fabricantes dos produtos que utiliza em seu processo produtivo, as
mesmas passaram a adquirir a matéria prima diretamente dos fornecedores de aço e alumínio, com base nas
condições comerciais negociadas pela Companhia.
Habitualmente, nossos compromissos com fornecedores são de curto prazo. Os preços cobrados por nossos
fornecedores podem sofrer volatilidade em função dos preços da mão de obra e das commodities que são
usadas na fabricação de seus equipamentos, principalmente aço e alumínio.
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total

A Companhia possui diversos clientes, dentre os quais Basf, Braskem, Chevron, CSN, Dow, Klabin,
Modec, Petrobrás, Rhodia, SBM, Solvay, Suzano, Thyssenkrupp CSA, Ultracargo e White Martins, dentre
outros.
Em 2016, quinze clientes representaram, aproximadamente, 80% (oitenta por cento) das receitas líquidas
totais da Companhia, dois dos quais representaram, aproximadamente, 27% e 11%. No mesmo período,
noventa e nove clientes representaram, aproximadamente, 20% (vinte por cento) das receitas líquidas totais
da Companhia.
Em 2015, dezenove clientes representaram, aproximadamente, 80% (oitenta por cento) das receitas líquidas
totais da Companhia, um dos quais representou, aproximadamente, 17%. No mesmo período, cento e sete
clientes representaram, aproximadamente, 20% (vinte por cento) das receitas líquidas totais da Companhia.
Em 2014, vinte e cinco clientes representaram, aproximadamente, 80% (oitenta por cento) das receitas
líquidas totais da Companhia, um dos quais representou, aproximadamente, 13%. No mesmo período, cento
e trinta e oito clientes representaram, aproximadamente, 20% (vinte por cento) das receitas líquidas totais
da Companhia.
O quadro a seguir demonstra os únicos clientes que representaram, individualmente, valor superior a 10%
das receitas líquidas nos anos de 2014, 2015 e 2016.

Maior Cliente de 2016
Maior Cliente de 2015
Maior Cliente de 2014

2014
< 10%
< 10%
13,3%

2015
< 10%
17,4%
< 10%

2016
26,98%
10,68%
< 10%

O cliente que representou, aproximadamente, 27% da receita líquida total da Companhia em 2016 só gerou
receitas no segmento de prestação de serviços.
O cliente que representou, aproximadamente, 11% da receita líquida total da Companhia em 2016 gerou
receitas nos dois segmentos de atuação da Companhia: 92% de suas receitas foram para o segmento de
prestação de serviços e 8% para o segmento de locação de equipamentos.
O quadro a seguir demonstra a receita líquida dos clientes com participação superior a 10% nos anos de
2014, 2015 e 2016
Valore expressos em milhares de reais,
para clientes com participação superior
a 10%
Maior Cliente de 2016
Maior Cliente de 2015
Maior Cliente de 2014

2014

2015

2016

< 10%
< 10%
28.094

< 10%
29.790
< 10%

55.069
21.799
< 10%
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades
a.

necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação
com a administração pública para obtenção de tais autorizações

Não há regulação específica sobre as atividades exercidas pela Companhia. A Companhia não precisa de
autorizações ou licenças adicionalmente àquelas exigidas de toda sociedade comercial.
b.

política ambiental do emissor 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:

Considerando a natureza de suas atividades, a Companhia não adota política ambiental e não está sujeita a
regulamentos ambientais específicos. Os principais impactos ambientais da Companhia são o processo de
manutenção dos seus equipamentos, que envolvem, entre outros, compensados, tintas e óleos lubrificantes.
A Companhia busca mitigar os possíveis impactos ambientais oriundos de suas atividades através do
levantamento dos aspectos e busca pelo seu descarte adequado. Como exemplo, citamos o descarte
adequado dos óleos lubrificantes através da separação e descarte em empresas licenciadas. São realizados
investimentos também nos sistemas de separação de água/óleo oriundos da lubrificação/lavagens das
máquinas e posterior descarte adequado junto a empresas licenciadas. Com o objetivo de reduzir a utilização
de óleos na lubrificação de seus equipamentos, a Companhia tem investido expressivos recursos em
andaimes de encaixe para o ambiente industrial, que dispensam a utilização de braçadeiras e luvas de união
com parafusos e utilizam sistema de cunhas de encaixe, que além de dispensar manutenção com óleos
lubrificantes, também proporcionam ganhos de produtividade e competitividade. A Companhia tem
investido expressivos recursos para gradualmente substituir em andaimes os pisos de madeira por pisos de
alumínio, mais duráveis e ecologicamente corretos, contribuindo, desta forma, para a redução da extração
de árvores e para a manutenção de um planeta mais verde. Além disso, a Companhia tem produtos que
reduzem o impacto ambiental, principalmente o uso de novas formas, escoramentos e estruturas metálicas,
que reduzem o uso de madeira no processo construtivo. A Companhia atua com responsabilidade ambiental
na aquisição de madeiras utilizadas para execução dos serviços. Todas as madeiras utilizadas em seus
equipamentos são de fontes legais e licenciadas pelo Ministério do Meio Ambiente – Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, e a Companhia mantém arquivadas cópias de todas
as documentações legais pertinentes relativas à origem, transporte e cadastro de seus fornecedores, com
destaque para: (a) DOF – Documento de Origem Florestal; (b) CTF – Certificado Técnico Federal de
Regularidade para uso de Recursos Naturais; e (c) GF3 – Guia Florestal para transporte de produtos
Florestais. Os equipamentos danificados nas obras, quando classificados como impróprios para
reutilização, são transformados em peças de tamanhos menores ou descartados com seu posterior envio
para reciclagem. No descarte, as peças em aço carbono são enviadas para siderúrgicas e se transformam em
outros produtos metálicos; os pisos e vigas em alumínio são enviados para reprocessamento em usinas,
retornando para a Companhia em novos produtos com as mesmas características; e os pisos em madeira
são enviados para parceiros credenciados que transformam este resíduo em fonte de energia.
c.

dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties
relevantes para o desenvolvimento das atividades

Desde a sua constituição, a Companhia utilizava a marca “Mills SI”, nos termos de contrato de licença de
uso de marca firmado com a Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. A partir de outubro de 2016,
a Companhia passou a utilizar a marca “Priner”, de sua titularidade. A Companhia não espera que haja um
impacto substancial nas suas operações em decorrência de mudanças de marca.
Possuímos contrato de Royalties com a empresa escocesa Safehouse Habitats (Scotland) Ltd, através do
qual comercializamos com exclusividade serviços de habitáculos pressurizados no Brasil e pagamos um
percentual de royalties sobre a receita líquida. Este contrato foi iniciado em 2009 e renovado no final de
2013 por mais quatro anos. Caso este contrato seja descontinuado, a Companhia poderá ter o seu portfólio
de produtos reduzido e sua rentabilidade afetada.
Atualmente, referido contrato está em fase de negociações e deverá ser renovado até dezembro de 2017
pelo período de 01 (um) ano.
O desenvolvimento de suas atividades não depende de marcas secundárias, patentes, concessões, franquias
e contratos de royalties.
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior

a.

receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede da Companhia e sua participação na
receita líquida total da Companhia

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, 100% da receita foi proveniente de clientes
situados no Brasil.
b.

receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na receita
líquida total da Companhia

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, não houve receita proveniente de clientes
situados fora do Brasil.
c.

receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total da
Companhia

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, não houve receita proveniente de clientes
situados fora do Brasil.
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades
Não aplicável.
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7.8 - Políticas socioambientais
A Companhia está em fase de estruturação dos processos, visando atuar de forma sustentável. A Companhia
não publica relatório de sustentabilidade ou similar. Por considerar importante a ampliação da transparência
sobre o assunto sustentabilidade, a Companhia está analisando a formalização de um processo de análise
(diagnóstico) e plano de ação para melhorar suas práticas de sustentabilidade.
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7.9 - Outras informações relevantes
Em 01 de agosto de 2016, a Companhia publicou versão atualizada de seu novo Código de Conduta e
Integridade, disponível para todos os funcionários em rede interna. Versão reduzida do Código de Conduta
e Integridade é entregue e assinada por todos os novos funcionários, durante processos admissionais.
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8.1 - Negócios extraordinários
Nos últimos três exercícios sociais, não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não
se enquadre como operação normal da Companhia.
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
Nos últimos três exercícios sociais, não houve alteração significativa na forma de condução dos negócios.
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
Nos últimos três exercícios sociais, não houve celebração de contratos relevantes que não estivessem
relacionados com as atividades operacionais da Companhia.
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8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.
Não há outras informações relevantes atinentes a este item 8 do Formulário de Referência.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros
Uma parte relevante das receitas da Companhia provém da locação e uso operacional de equipamentos e da
prestação de serviços de soluções de engenharia de acesso, isolamento térmico, pintura industrial e
habitáculos pressurizados, combinados com montagem e desmontagem de equipamentos.
A Companhia possui bens do seu ativo imobilizado para uso próprio, consistentes principalmente em
instalações para armazenamento dos equipamentos acima mencionados, além de escritórios, benfeitorias,
mobiliários e equipamentos necessários ao funcionamento de nossas atividades de ponta e backoffice.

1
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Filial Camaçari - Terreno com benfeitorias

Brasil

BA

Camaçari

Própria

Filial Duque de Caxias

Brasil

RJ

Duque de Caxias

Alugada

Filial Barueri

Brasil

SP

Barueri

Alugada

Filial Macaé

Brasil

RJ

Macaé

Alugada

Matriz - escritório

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Alugada
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

INPI 910362831

Em análise

Os pedidos de registro ainda não concedidos pelo INPI podem
ser indeferidos, de ofício pelo INPI ou em razão de oposição de
terceiros e, quando deferidos, em razão do não pagamento da
taxa final, pelo seu titular. Podem causar a perda dos direitos
relativos ao registro já concedido: i) a expiração do prazo de
vigência, sem o pagamento das taxas de renovação; ii) renúncia
total ou parcial do direito pelo titular; iii) transferência da marca
se realizada em desacordo com o art. 135 da LPI, iv)
caducidade do registro decorrente da não utilização injustificada
da marca e/ou da utilização da marca com modificação
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, de acordo com o certificado de registro, por período
igual ou superior a 5 anos, contados da data da concessão; e v)
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiro em
processo administrativo. Judicialmente, terceiros podem alegar
a violação de direitos de propriedade intelectual e podem obter
êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas, ou, ainda, a não
consolidação da expectativa de registro em razão
do depósito das marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes. Existe ainda, o risco de
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades. A perda de uma marca poderia,
também, resultar em prejuízos, tendo em vista a
perda do investimento feito em tal marca para
posicioná-la de forma satisfatória no mercado.

Nome de domínio na internet

Priner.com.br

-

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) não
atendimento, em tempo hábil, da apresentação de documentos
solicitados; (iii) por ordem judicial decorrente de disputa, como
por exemplo, anterioridade de marca registrada semelhante a
nome de domínio registrado por outro titular; e (iv) expressa
solicitação do requerente do registro do domínio.

Não há como quantificar o impacto pela perda do
nome de domínio, sendo certo que em tais casos,
ficaríamos impossibilitados de utilizar o nome de
domínio, que voltaria a ficar disponível para
terceiros.

Nome de domínio na internet

Prinerrental.com.br

-

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) não
atendimento, em tempo hábil, da apresentação de documentos
solicitados; (iii) por ordem judicial decorrente de disputa, como
por exemplo, anterioridade de marca registrada semelhante a
nome de domínio registrado por outro titular; e (iv) expressa
solicitação do requerente do registro do domínio.

Não há como quantificar o impacto pela perda do
nome de domínio, sendo certo que em tais casos,
ficaríamos impossibilitados de utilizar o nome de
domínio, que voltaria a ficar disponível para
terceiros.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

INPI 910814112

Em análise

Os pedidos de registro ainda não concedidos pelo INPI podem
ser indeferidos, de ofício pelo INPI ou em razão de oposição de
terceiros e, quando deferidos, em razão do não pagamento da
taxa final, pelo seu titular. Podem causar a perda dos direitos
relativos ao registro já concedido: i) a expiração do prazo de
vigência, sem o pagamento das taxas de renovação; ii) renúncia
total ou parcial do direito pelo titular; iii) transferência da marca
se realizada em desacordo com o art. 135 da LPI, iv)
caducidade do registro decorrente da não utilização injustificada
da marca e/ou da utilização da marca com modificação
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, de acordo com o certificado de registro, por período
igual ou superior a 5 anos, contados da data da concessão; e v)
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiro em
processo administrativo. Judicialmente, terceiros podem alegar
a violação de direitos de propriedade intelectual e podem obter
êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas, ou, ainda, a não
consolidação da expectativa de registro em razão
do depósito das marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes. Existe ainda, o risco de
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades. A perda de uma marca poderia,
também, resultar em prejuízos, tendo em vista a
perda do investimento feito em tal marca para
posicioná-la de forma satisfatória no mercado.

Marcas

INPI 910814449

Em análise

Os pedidos de registro ainda não concedidos pelo INPI podem
ser indeferidos, de ofício pelo INPI ou em razão de oposição de
terceiros e, quando deferidos, em razão do não pagamento da
taxa final, pelo seu titular. Podem causar a perda dos direitos
relativos ao registro já concedido: i) a expiração do prazo de
vigência, sem o pagamento das taxas de renovação; ii) renúncia
total ou parcial do direito pelo titular; iii) transferência da marca
se realizada em desacordo com o art. 135 da LPI, iv)
caducidade do registro decorrente da não utilização injustificada
da marca e/ou da utilização da marca com modificação
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, de acordo com o certificado de registro, por período
igual ou superior a 5 anos, contados da data da concessão; e v)
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiro em
processo administrativo. Judicialmente, terceiros podem alegar
a violação de direitos de propriedade intelectual e podem obter
êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas, ou, ainda, a não
consolidação da expectativa de registro em razão
do depósito das marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes. Existe ainda, o risco de
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades. A perda de uma marca poderia,
também, resultar em prejuízos, tendo em vista a
perda do investimento feito em tal marca para
posicioná-la de forma satisfatória no mercado.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

INPI 910362653

Em análise

Os pedidos de registro ainda não concedidos pelo INPI podem
ser indeferidos, de ofício pelo INPI ou em razão de oposição de
terceiros e, quando deferidos, em razão do não pagamento da
taxa final, pelo seu titular. Podem causar a perda dos direitos
relativos ao registro já concedido: i) a expiração do prazo de
vigência, sem o pagamento das taxas de renovação; ii) renúncia
total ou parcial do direito pelo titular; iii) transferência da marca
se realizada em desacordo com o art. 135 da LPI, iv)
caducidade do registro decorrente da não utilização injustificada
da marca e/ou da utilização da marca com modificação
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo
original, de acordo com o certificado de registro, por período
igual ou superior a 5 anos, contados da data da concessão; e v)
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiro em
processo administrativo. Judicialmente, terceiros podem alegar
a violação de direitos de propriedade intelectual e podem obter
êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas, ou, ainda, a não
consolidação da expectativa de registro em razão
do depósito das marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes. Existe ainda, o risco de
sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível,
por uso indevido em caso de violação de direitos
de terceiros podendo resultar na impossibilidade
de utilizar as marcas na condução de suas
atividades. A perda de uma marca poderia,
também, resultar em prejuízos, tendo em vista a
perda do investimento feito em tal marca para
posicioná-la de forma satisfatória no mercado.
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Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Priner Locação de
Equipamentos S.A.

24.566.534/0001-48

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

RJ

Duque de Caxias

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

(i)A locação e venda de andaimes de
acesso ou estruturais, plataformas de
trabalho suspensa e habitáculos
pressurizados, compreendendo suas
peças, pisos e demais componentes e
acessórios, em aço, alumínio e madeira;
(ii) importação e exportação de andaimes
e equipamentos de acesso e habitáculos
pressurizados compreendendo suas
peças, pisos e demais componentes e
acessórios; e (iii) participação em outras
sociedades no Brasil ou no exterior, na
qualidade de sócia ou acionista, ou em
consórcios.

99,990000

(a) fabricação de isolantes removíveis e
reutilizáveis para isolamento térmico,
isolamento acústico e proteção passiva
contrafogo, para equipamentos industriais;
(b) comércio, importação e exportação de
produtos isolantes (térmicos, acústicos e
de proteção contra fogo); (c) instalação de
produtos de fabricação própria.

51,000000

Valor mercado
31/12/2016

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2015

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

40.469,60

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Trata-se de segregação de atividades, com duas linhas de negócios distintas sob a forma de sociedades independentes.
R&R Industria,
Comércio e Instalação
de Isolantes
Removíveis e
Reutilizáveis Ltda.

13.058.044/0001-14

-

Controlada

Brasil

SP

Mogi das Cruzes

Valor mercado
31/12/2016

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2015

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa com capital intelectual, produto inovador para o mercado brasileiro, capacidade produtiva e potencial para rápido crescimento no segmento de isolamento térmico, um dos segmentos de atuação da Priner, no qual temos como objetivo
estratégico aumentar nossa participação de mercado. Essa sociedade foi adquirida em janeiro de 2017.
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Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Smartcoat - Engenharia 09.122.486/0001-05
em Revestimento Ltda.

-

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)
Controlada

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

SP

Taubaté

Descrição das atividades
desenvolvidas

(a) prestação de serviços em preparação
de superfícies, pintura industrial e
engenharia em revestimentos; (b) locação
de equipamentos de hidrojato.

Participação do emisor
(%)

75,000000

Valor mercado
31/12/2016

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2015

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2014

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 28/07/2017

26.000.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Empresa com destaque na atuação no mercado de tratamento de superfícies e pintura industrial, foi adquirida pela Priner com o fim de estratégico de incrementar o market share em uma das atividades em que atua.
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A tabela abaixo apresenta os principais ativos imobilizados da Companhia:

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
Descrição

2016

2015

2014

(R$ mil)

(R$ mil)

(R$ mil)

Equipamentos de
Locação e Uso
Operacional
Benfeitorias

36.946

46.384

50.083

983

1.380

1.989

1.349

1.350

1.667

Terrenos

121

121

121

Veículos
Máquinas e
Equipamentos

259

343

115

290

367

238

Moveis e Utensílios

824

802

907

Prédios

500

546

502

41.272

51.293

55.622

Computadores

Total

Instalações da Companhia
A Companhia necessita, sobretudo, de depósitos capazes de armazenar com segurança e eficiência os
equipamentos utilizados em suas operações. A Companhia acredita que a localização dos seus depósitos,
que abrange boa parte do território brasileiro, consiste em uma vantagem competitiva relevante, pois
aumenta a agilidade no atendimento às demandas dos seus clientes, além de gerar otimização dos custos de
transporte.
A tabela a seguir apresenta as principais instalações utilizadas, atualmente, pela Companhia:

Imóvel

Matriz

Área do
Terreno

Área
Edificada

Situação

Término do
Contrato de
Locação

Cidade

Estado

Localização

773 m²

773 m²

Locado

27/11/2018

Rio de
Janeiro

Rio de Janeiro

Avenida Geremário
Dantas, 1400, Lojas
249 a 267, Freguesia

Bahia

Avenida Concêntrica
S/N, Camaçari de
Dentro,
Camaçari,
Bahia

Filial
7.000 m² 7.000 m²
Camaçari

Próprio

NA

Camaçari
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Filial
Barueri

5.000 m² 4.535 m²

Locado

01/09/2018

Barueri

São Paulo

Av. Prefeito João
Vilallobo Quero,
1505, Jardim Belval

Av. Feliciano de
Castilho, s/n, Quadra
24-B, Lote 36,
Chacáras Rio
Petrópolis
Filial
Duque de 4.000 m² 3.895 m²
Caxias

Locado

26/11/2018

Duque de
Caxias

Rio de Janeiro
Av. Carmem
Miranda s/n, Quadra
24-B, Lotes 31, 33 e
35, Chacáras Rio
Petrópolis

Filial
Macaé

Filial
Marechal
Deodoro

1.269,23
m²

-

Em
negociação
1.201,20 (celebração
m²
prevista
para
11/2016)

-

60 meses

Comodato Indeterminado

Macaé

Marechal
Deodoro

Rio de Janeiro

Rua Internacional,
407, Vale Encantado

Alagoas

Rod. Divaldo
Suruagy, S/N - KM
12 - Distrito
Industrial - Polo
Cloroquímico - CEP
57160-000
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As informações financeiras incluídas neste Formulário de Referência, exceto quando expressamente
ressalvado, referem-se às nossas demonstrações financeiras consolidadas relativas aos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016.
a.

Condições Financeiras e Patrimoniais Gerais

A Administração entende que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais adequadas para a
continuidade e desenvolvimento de suas operações. Apesar do período conturbado enfrentado pela economia
brasileira e, especialmente, pelo setor industrial, no período de 2014 em diante, nossas operações foram
geradoras de caixa líquida, propiciando redução de nossa dívida líquida e evolução bastante satisfatória do
índice de liquidez corrente, conforme demonstrado ao final deste item (10.1.a).
O ano de 2014
O Brasil enfrentou cenário político e econômico conturbado em 2014, com eleições presidenciais e
investigações sobre corrupção envolvendo diversas empresas e políticos. Internamente, em consequência do
spin-off ocorrido no final de 2013, focamos boa parte de nossos esforços na montagem de nossa estrutura
física (nova sede e filiais) e de informática (hardware e softwares), buscamos garantir retenção de nossos
principais talentos e promover seu alinhamento em torno de nosso plano estratégico, além de termos
pesquisado setores econômicos para os quais identificamos oportunidades de expansão de nossos negócios.
Em função dos resultados atingidos, entendemos que nossa estratégia se mostrou acertada: manutenção de
estrutura de apoio enxuta, busca de oportunidades comerciais com pricing adequado e postura rigorosa na
gestão de recebíveis e de controle de investimentos. A fim de buscar proteção em relação aos riscos inerentes
ao cenário político e econômico observado ao longo do ano (2014), optamos pela manutenção de “colchão
de liquidez” durante todo o período.
Geramos Lucro Líquido e EBITDA de R$ 8,0 milhões e R$ 28,7 milhões, respectivamente, e distribuímos
R$ 2,1 milhões a título de juros sobre o capital próprio no início do ano seguinte.
O ano de 2015
O ano de 2015 se mostrou mais desafiador que 2014, por dois motivos: incertezas a respeito das investigações
sobre denúncias de corrupção na Petrobrás e medidas de ajuste fiscal. Esses fatos levaram ao cancelamento
de importante contratos para a Companhia no início do ano. A fim de enfrentar as dificuldades, reduzimos
nossa estrutura e iniciamos processo de negociação com alguns fornecedores de serviços em busca de
reduções de custo, trocando os que não aceitaram nossas propostas. Além disso, a fim de preservar nosso
caixa, limitamos nossos investimentos no início do ano a aquisições de equipamentos que trariam redução
imediata de custos e despesas e iniciamos negociações com alguns clientes que se tornaram inadimplentes.
Para aumentar nossas chances de sucesso na prospecção de novos negócios, nos reposicionamos em termos
de pricing, sacrificando margens em algumas concorrências, buscando reduzir o impacto da recessão em
nosso volume de negócios. Após redução de 27% em no primeiro bimestre de 2015, em comparação ao
mesmo período do ano anterior, nossas receitas líquidas reagiram e solidificamos a recuperação de nosso
backlog, o qual atingiu R$ 208 milhões em agosto, encerrando o ano com R$ 176 milhões para os próximos
três anos.
Após a recuperação de nossas receitas e do backlog, dos primeiros benefícios das ações de redução de custos
e despesas, do bem-sucedido esforço de negociação com nossos principais devedores e do pagamento da
parcela anual da aquisição (R$ 18,6 milhões em julho de 2015), optamos por reduzir nosso nível de caixa
para o patamar de R$ 20 milhões e retomar os investimentos em equipamentos produtivos. Os investimentos
realizados no segundo semestre, os quais geraram retorno financeiro imediato, foram essenciais para
compensar a redução em nosso volume de operações, fruto da recessão generalizada na economia nacional.
Geramos Lucro Líquido e EBITDA de R$ 7,5 milhões e R$ 24,2 milhões, respectivamente, e distribuímos
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R$ 3,0 milhões a título de juros sobre o capital próprio no início do ano seguinte.
O ano de 2016
O ano de 2016 foi marcado pela recuperação de nosso volume de atividades e redução das margens brutas,
em função da estratégia adotada desde 2015, na qual optamos por reduzir preços com o objetivo de viabilizar
a conquista de novos contratos. Como consequência, considerando-se contratos performados, nosso volume
de operações aumentou 19,8% e 33,4% na comparação versus ano anterior e último trimestre do ano anterior,
respectivamente. Ao final do ano, nosso backlog atingiu R$ 199 milhões, dos quais R$ 119 milhões para o
ano de 2017.
A pressão sofrida por nossos custos e despesas em função de inflação, dissídio coletivo e aumento da alíquota
incidente sobre as receitas para apuração do INSS (2% para 4,5%, a partir de novembro/15) foi parcialmente
compensada por ações estruturais (ex. aquisição de ativos que geram redução gradual na intensidade de
utilização de mão de obra) e pontuais (ex. reversão de PDD dos principais devedores, como consequência de
negociações extra-judiciais e ações de cobrança judicial).
O forte aumento de nossas receitas, mais notadamente a partir de setembro, gerou incremento em nosso
capital de giro. A fim de compensar parcialmente esse fato, mantivemos os investimentos em ativo
imobilizado (CAPEX) limitados a equipamentos com potencial para geração de retorno financeiro imediato
e obtivemos sucesso em ações de cobrança e indenização por ativos não devolvidos. A relação Dívida
Líquida/EBITDA nos últimos 12 meses, que chegou a atingir seu patamar mais baixo em outubro (0,67),
encerrou o ano no patamar de 1,27 em 2016 e 1,07 em 2015. O gráfico a seguir demonstra a evolução deste
indicador de janeiro de 2014 a dezembro de 2016.
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Como parte de nossa estratégia para desenvolvimento e capacitação de líderes, contratamos a Fundação Dom
Cabral para ministrar treinamento denominado “Programa de Desenvolvimento e Alinhamento Gerencial”,
iniciado em agosto de 2016 e finalizado em fevereiro de 2017. O programa foi composto por cinco módulos
e abordou os seguintes temas: cultura e mudança, liderança, empowerment e ownership sense, proatividade
de mercado, empreendedorismo e inovação, gestão de desempenho e métodos de solução e análise de
problemas.
Lançamos nossa nova marca (PRINER) em outubro, na Rio Oil & Gas 2016, oportunidade na qual
aproveitamos para apresentar novos produtos de isolamento térmico. Mantivemos banner no aeroporto de
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Macaé durante todo o ano de 2016 e realizamos inserções em veículos da mídia impressa. Em janeiro de 2017
lançamos nosso novo site: www.priner.com.br e formalizamos aquisição de 51% da empresa R&R Indústria,
Comércio e Instalação de Isolantes Removíveis e Reutilizáveis Ltda. Em julho de 2017, formalizamos a
aquisição de 75% da empresa Smartcoat Engenharia em Revestimento Ltda.
Geramos Lucro Líquido e EBITDA de R$ 6,3 milhões e R$ 21,6 milhões milhões, respectivamente, e
distribuímos R$ 4,0 milhões a título de juros sobre o capital próprio e dividendos no início do ano seguinte.
Evolução da dívida líquida
A tabela a seguir apresenta o comportamento de nossa dívida líquida, calculada na forma prevista no item
3.2 “ii” deste Formulário de Referência, nos exercícios sociais de 2014, 2015 e 2016:

Valores expressos em R$ Mil
Em 31 de dezembro de
2016
2015
2014

Indicadores financeiros

Empréstimos e financiamentos Circulante¹ ...............
Empréstimos e financiamentos Não Circulante²

37.578
1.928

Dívida Bruta .........................................................
(-) Caixa, equivalentes de caixa e Títulos e valores
mobiliários.
Dívida Líquida......................................................

29.102
20.661

42.034
40.385

39.506

49.763

82.419

(12.063)

(23.795)

(39.174)

27.443

25.968

43.245

¹ Inclui contas a pagar por aquisição societária e instrumento derivativo (swap)
² Inclui contas a pagar por aquisição societária

A redução acumulada de 36,54 % de nossa dívida líquida entre os exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2014 e 2016 decorreu, principalmente, da forte geração de caixa operacional da Companhia no
período.
Índice de liquidez corrente
Nosso índice de liquidez corrente é calculado pela divisão do nosso ativo circulante pelo nosso passivo
circulante. A variação negativa de 18,88% do referido índice no período compreendido entre 31 de dezembro
de 2014 a 31 de dezembro de 2016 se deveu, principalmente, à redução das disponibilidades (caixa e
equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários), dado que parcela representativa dos recursos
disponíveis foram utilizados para quitação de parcelas anuais do saldo das contas a pagar por aquisição
societária. De fato, houve redução do prazo médio de nossos empréstimos e financiamentos, uma vez que a
nossa dívida de longo prazo representava 49,00% da nossa dívida bruta em 31 de dezembro de 2014, passando
a representar 41,52% e 4,88% em 31 de dezembro de 2015 e 2016, respectivamente.
Em 31 de dezembro de
Indicadores financeiros
Ativo Corrente
Passivo Corrente
Índice de liquidez corrente

b.

2016

2015
(em R$ mil)

2014

73.027
63.213

68.117
52.167

90.416
63.360

1,16

1,31

1.43

Estrutura de Capital
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Entendemos que a nossa atual estrutura de capital, mensurada principalmente pela relação do nosso passivo
total e do nosso patrimônio líquido apresenta índices adequados a uma empresa do nosso segmento.
Em 31 de dezembro de 2016, a nossa estrutura de capital era composta por 45,89% de capital próprio
(patrimônio líquido) e 54,11% de capital de terceiros (passivo total), comparados a 41,7 % de capital próprio
e 58,3% de capital de terceiros em 31 de dezembro de 2015. Em 31 de dezembro de 2014, a nossa estrutura
de capital era composta de 31,4% e 68,6% de capital próprio e de capital de terceiros, respectivamente,
conforme evidenciado pela tabela a seguir:

2016
R$ mil

(%)¹

Em 31 de dezembro de
2015
R$ mil
(%)¹

2014
R$ mil

(%)¹

Patrimônio líquido

55.790

45,89%

(em R$ mil)
52.486
41,7%

47.405

31,4%

Passivo Total

65.775

54,11%

73.262

58,3%

103.766

68,6%

121.565

100,0%

125.748

100,0%

151.171

100,0%

Total
1
Em relação ao total.

Nossa administração acompanha constantemente a relação entre capital próprio e capital de terceiros visando
a manutenção de uma relação ótima que propicie maior retorno ao capital investido para nossos acionistas
sem prejuízo de nossa liquidez, buscando assim a sustentabilidade de nosso negócio no longo prazo.
Em 31 de dezembro de 2016, nosso patrimônio líquido consolidado era de R$ 55,8 milhões comparado a R$
52,5 milhões em 31 de dezembro de 2015 e R$ 47,4 milhões em 31 de dezembro de 2014. O aumento no
nosso patrimônio líquido entre 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2016 decorreu, principalmente,
do resultado positivo das nossas atividades em tal período.
Para mais informações sobre a evolução de nossas contas de resultado, vide item 10.1.h e 10.2 desse
Formulário de Referência.
i. Hipóteses de Resgate
Nosso estatuto social não prevê hipóteses de resgate de ações de nossa emissão além das legalmente previstas.
Adicionalmente, na data deste Formulário de Referência, nossa Administração não tem intenção de convocar
uma Assembleia Geral Extraordinária para este fim.

ii. Fórmula de Cálculo do Valor de Resgate
Nosso estatuto social não prevê hipóteses de resgate de ações de nossa emissão. Portanto, não prevê a fórmula
de cálculo do valor de resgate.
c.

Capacidade de Pagamento em Relação aos Compromissos Financeiros Assumidos

Temos honrado todas as nossas obrigações referentes aos nossos compromissos financeiros, até a data de
arquivamento deste Formulário de Referência, bem como mantido a assiduidade dos pagamentos desses
compromissos. Nosso passivo é composto basicamente por fornecedores, obrigações sociais e tributárias,
financiamentos bancários, contas a pagar por aquisição de participação societária e provisões.
Nosso capital circulante líquido consolidado (correspondente à subtração do ativo circulante pelo passivo
circulante) é positivo no período, tendo ele sido de R$ 9,8 milhões em 31 de dezembro de 2016. Em períodos
anteriores, nosso capital circulante líquido consolidado foi de R$ 15,9 milhões em 31 de dezembro de 2015
e R$ 27,1 milhões em 31 de dezembro de 2014. Conforme mencionado no item 10.1.a, essa redução foi
consequência da utilização de recursos disponíveis para quitação de parcelas anuais do saldo das contas a
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pagar por aquisição societária.
Adotamos uma rígida gestão de caixa baseada na previsibilidade de entradas e saídas de recursos observando
cenários conservadores de realização.
Considerando o perfil do nosso endividamento, nosso fluxo de caixa previsto e a nossa posição de liquidez
atual, possuímos liquidez e recursos de capital suficientes para pagamento das despesas correntes, dívida
bancária e investimentos de manutenção e melhorias previstos para os próximos 12 meses.
d.
Fontes de Financiamento Utilizadas para Capital de Giro e para Investimentos em Ativos Não
circulantes
Temos adotado como estratégia a utilização de capital de terceiros, onerosos ou não onerosos, para financiar
nossas atividades e investimentos. Temos optado nos últimos anos em reter a maior parte dos lucros obtidos
bem como recorrer a financiamentos bancários para suportar a necessidade de capital de giro, bem como o
financiamento do ativo fixo, seja para expansão ou para melhorias.
Até 31 de dezembro de 2016, temos adotado um nível de alavancagem que entendemos ser adequado aos
nossos negócios e à estratégia de crescimento. A nossa alavancagem financeira pode ser medida pela dívida
líquida sobre o nosso patrimônio líquido, tendo sido nos últimos três exercícios sociais correspondente a 0,91
em 31 de dezembro de 2014, 0,49 em 31 de dezembro de 2015 e 0,49 em 31 de dezembro de 2016.
Para maiores informações sobre nosso financiamento mediante empréstimos junto a instituições financeiras,
vide item 10.1.f.(i) abaixo.
e.
Fontes de Financiamento para Capital de Giro e para Investimentos em Ativos Não circulantes
Potenciais para Cobertura de Deficiências de Liquidez
As principais fontes de recursos para a nossa necessidade de capital que pretendemos utilizar no curso regular
dos nossos negócios são a geração de caixa da operação e empréstimos bancários, sem prejuízo de recursos
que possam vir a ser obtidos no mercado de capitais. Acreditamos que essas disponibilidades são suficientes
para atender as nossas necessidades regulares de capital. A Administração recorrerá à utilização de linhas de
créditos com instituições bancárias com as quais já trabalhamos e mantemos limites aprovados ou com novas
instituições bancárias.
f.

Níveis de endividamento e características de tais dívidas

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo dos nossos empréstimos e financiamentos, líquido do saldo de
instrumentos derivativos financeiros, era de R$ 39,5 milhões (R$ 49,8 milhões e R$ 82,4 milhões em 31 de
dezembro de 2015 e 2014, respectivamente).
Nossa dívida líquida é calculada pela soma dos nossos empréstimos e financiamentos registrados no passivo
circulante e não circulante, incluindo a dívida de aquisição (fruto de spin-off) e saldo de instrumentos
derivativos financeiros, deduzidos dos valores registrados como caixa, equivalente de caixa e valores
mobiliários, e totalizou R$ 27,4 milhões em 31 de dezembro de 2016 (R$ 26,0 milhões e R$ 43,2 milhões
em 31 de dezembro de 2015 e 2014, respectivamente).
As principais características da nossa dívida líquida, com base em nossas demonstrações financeiras
consolidadas, estão demonstradas na tabela a seguir:
Tipo
Financiamento com Instituições
Financeiras
FINAME
Financiamento de Importação FINIMP

Taxa de juros (%)¹

CDI+2,45% a.a. a CDI + 4% a.a.
6 a 13,04% a.a. préfixada
Variação Cambial +1,73% com
swap para 125% do CDI

Consolidado – em R$ mil
2016

2015

2014

16.148

8.604

30.173

531

690

464

0

1.112

0
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Contas a pagar em Aquisição de
Participação Acionária

100% do CDI

22.558

39.556

52.401

269

(199)

(619)

Dívida Bruta

39.506

49.763

82.419

Caixa, equivalentes de caixa e
títulos e valores mobiliários

12.063

23.795

39.174

Dívida Líquida

27.443

25.968

43.245

Instrumento Derivativo Financeiro

¹ As informações relativas a Taxa de juros (%) referem-se aos saldos existentes em 2016
A tabela a seguir evidencia o perfil de amortização dos nossos empréstimos e financiamentos e contas a pagar
em aquisição de participação acionária em 31 de dezembro de 2016:
Em milhares de reais

Empréstimos e
financiamentos bancários
Contas a Pagar por Aquisição
Societária
Total

i.

Até um mês

Mais que um
mês e menos
que três meses

Mais que
três meses e
menos que um ano

Entre um e
dois anos

Entre dois e
cinco anos

1.538

2.349

11.139

1.734

188

16.9

1.538

2.349

22.558
33.697

1.734

188

22.5
39.5

Acima de
cinco anos

Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Capital de giro

Ao final do ano de 2016, totalizávamos empréstimos para Capital de Giro no total de R$ 16,4 milhões, os
quais incluem empréstimos com taxa indexada a CDI + spread conforme tabela acima (item “h”) e saldo de
instrumento derivativo financeiro (swap).
Contas a pagar relativa a aquisição de participação societária
Em 31 de dezembro de 2016, tínhamos saldo de R$ 22,6 milhões relativo a aquisição de participação acionária.
Essas contas a pagar foram contraídas, por sucessão, de Albuquerque Participações S.A., nossa antiga
controladora, que incorporamos em 02 de dezembro de 2013.
ii.

Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Em 31 de dezembro de 2016, tínhamos saldo em aberto de R$ 0,5 milhão, relativo a financiamento para
aquisição de equipamentos.
iii.

Grau de subordinação entre as dívidas

Nossos contratos de empréstimos e financiamentos são garantidos por meio de diversos instrumentos,
incluindo alienação fiduciária de ativos nos contratos das operações de FINAME e importação de
equipamentos. Os empréstimos para capital de giro existentes em 31 de dezembro de 2016 tinham como
garantia trava de domicílio bancário simples de contratos firmados entre a Companhia e alguns de nossos
clientes.
Para maiores informações sobre o grau de subordinação do nosso passivo circulante e não circulante, vide
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item 3.8 deste Formulário de Referência.
iv.
Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento
e contratação das dívidas da companhia, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão
de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário
Os contratos de empréstimos e financiamentos celebrados por nós não contêm cláusulas restritivas, sejam
relacionadas ao atendimento de índices econômico-financeiros, geração de caixa, à distribuição de
dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário
ou qualquer outra exigência que tenha que ser atendida.
g.

Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Em 31 de dezembro de 2016, possuíamos financiamentos totais junto a instituições financeiras de R$16,9
milhões e limites disponíveis de R$ 11,1 milhões.
h.

Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

Apresentação das principais contas das nossas demonstrações de resultados
Receita operacional de vendas
De acordo com as políticas contábeis em vigor adotadas no Brasil, a receita reportada na demonstração do
resultado deve incluir somente os ingressos brutos dos benefícios econômicos recebidos e a receber pela
Companhia, quando originários de suas próprias atividades. As quantias cobradas por conta de terceiros – tais
como tributos sobre vendas, tributos sobre bens e serviços e tributos sobre valor adicionado – não geram
benefícios para a Companhia e não resultam em aumento do patrimônio líquido e, portanto, são excluídos da
receita. Desta forma, os comentários abaixo relativos às variações entre os resultados dos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016 são referentes somente a receita líquida, e não à receita bruta.
Apresentamos a seguir as explicações das principais variações ocorridas e as explicações sobre nosso
resultado, a partir das nossas demonstrações financeiras
Discussão das principais variações nas demonstrações de resultados para os exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2016 e 2015.
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2016

Receita líquida de vendas e serviços
Custo dos produtos vendidos e serviços
prestados
Lucro Bruto
Despesas operacionais, administrativas e
gerais
Resultado de Equivalência Patrimonial
Lucro (prejuízo) operacional antes do
resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Lucro (prejuízo) antes do imposto de
renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
correntes

Variação
2016/2015

2015

(R$ mil)

(%)

(R$ mil)

(%)

(%)

204.112

100,00

171.207

100,00

19,22

-156.967

-76,90

-124.802

-72,90

25,77

47.145

23,10

46.405

27,10

1,59

-35.519

-17,40

-32.067

-18,73

1,08

-40

-0,02

-15

-

166,67

11.586

5,68

14.323

8,37

-19,11

4.318

2,12

6.698

3,91

-35,53

-7.503

-3,68

-11.192

-6,54

-32,96

8.401

4,12

9.829

5,74

-14,53

-2.812

-1,38

-3.392

-1,98

-17,10
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Imposto de renda e contribuição social
diferidos
Lucro líquido do exercício

680

0,33

1.058

0,62

-35,73

6.269

3,07

7.495

4,38

-16,36

Receita líquida de vendas e serviços
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a receita líquida de vendas e serviços da
Companhia atingiu R$ 204,1 milhões. Em relação ao exercício de 2015, houve aumento de R$ 32,9 milhões,
ou 19,2% em relação a 2015. Este aumento provém, principalmente, de incremento no volume de operações,
parcialmente compensado por redução nos preços unitários de serviços prestados e redução da participação
das receitas de locação em nosso mix de vendas.
Custos dos produtos vendidos e serviços prestados
O custo dos produtos vendidos e serviços prestados em 2016 totalizou R$ 157,0 milhões, representando um
aumento de 25,7% em relação ao exercício de 2015, causado, principalmente, pelo incremento no volume de
atividades e inflação (dissídio coletivo). Esses fatores foram compensados, parcialmente, por melhoria de
produtividade marginal, função de investimentos em alguns ativos, como por exemplo, andaimes de
alumínio.
Lucro Bruto
O Lucro Bruto em 2016 atingiu R$ 47,1 milhões, o que representa aumento de 1,5% em relação a 2015. Esse
aumento foi basicamente causado pelo incremento no volume de operações, parcialmente compensado pela
redução nos preços unitários de serviços prestados, redução da participação das receitas de locação em nosso
mix de vendas e inflação (dissídio coletivo) nos custos.
Despesas Operacionais, Administrativas e Gerais
As despesas operacionais, administrativas e gerais foram de R$ 35,5 milhões em 2016, um aumento de 1,1%
em relação ao ano anterior. Esse aumento foi consequência de inflação, parcialmente compensado por
redução na provisão para devedores duvidosos, em consequência do sucesso obtido em ações de cobrança
junto a alguns clientes inadimplentes.
Resultados Financeiros
Os resultados financeiros, compostos pelas receitas financeiras e despesas financeiras, obteve redução de
29% em 2016, comparativamente ao ano anterior. A principal causa desta queda foi a redução do saldo de
contas a pagar por aquisição societária.
Resultado de Equivalência Patrimonial
O resultado negativo de equivalência patrimonial obteve um aumento de 166,67% comparativa ao ano
anterior. A principal causa deste aumento foram despesas iniciais da nova controlada Priner Locação de
Equipamentos S.A.
Imposto de renda e contribuição social correntes
O valor do imposto de renta e contribuição social correntes reduziu 17,10% em função do benefício fiscal
resultante do juros sobre o capital próprio (JCP) creditado em 2016 ter sido superior ao ano anterior.
Imposto de renda e contribuição social diferidos
O valor do imposto de renda e contribuição social diferidos reduziu 35,73% em função de reduções no saldo
de provisão para créditos de liquidação duvidosa e nas provisões temporárias de custos e despesas
operacionais.
Lucro Líquido do Exercício
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Os resultados em 2016 atingiram R$ 6,3 milhões, o que representa redução de 16,3 % em relação a 2015. Os
principais fatores a impactar positivamente os resultados foram o aumento do volume de operações, , melhoria
de produtividade marginal em função de investimentos em alguns ativos e redução dos juros sobre o saldo de
contas a pagar por aquisição societária. Os principais fatores que impactaram negativamente os resultados
foram redução nos preços unitários de serviços prestados, aumento de provisão para devedores duvidosos e
redução da participação das receitas de locação em nosso mix de vendas e inflação nos custos e despesas.
Discussão das principais variações nas demonstrações de resultados para os exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2015 e 2014.
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2015

Receita líquida de vendas de produtos
Custo dos produtos vendidos e serviços
prestados
Lucro Bruto
Despesas operacionais, administrativas e
gerais
Resultado de equivalência patrimonial
Lucro (prejuízo) operacional antes do
resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Lucro (prejuízo) antes do imposto de
renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
correntes
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
Lucro líquido do exercício

Variação
2015/2014

2014

(R$ mil)

(%)

(R$ mil)

(%)

(%)

171.207

100,00

211.230

100,00

-18,95

-124.802

-72,90

-155.178

-73,46

-19,57

46.405

27,10

56.052

26,54

-17,21

-32.067

-18,73

-36.711

-17,38

-12,65

-15

-0,01

-

-

14.323

8,37

19.341

9,16

-25,94

6.698

3,91

4.020

1,90

66,62

-11.192

-6,54

-12.193

-5,77

-8,21

9.829

5,74

11.168

5,29

-11,99

-3.392

-1,98

-3.939

-1,86

-13,89

1.058

0,62

831

0,39

27,32

7.495

4,38

8.060

3,82

-7,01

-

Receita líquida de vendas e serviços
Em 2015, a receita líquida de vendas e serviços da Companhia atingiu R$ 171,2 milhões, uma redução de R$
40 milhões, ou 18,9%, em relação a 2014. Esta redução provém exclusivamente da redução no volume de
operações, fruto da recessão da economia brasileira, especialmente do segmento industrial. Esse impacto foi
parcialmente compensado por ligeiro aumento na representatividade das receitas com locação.
Custos dos produtos vendidos e serviços prestados
O custo dos produtos vendidos e serviços prestados em 2015 totalizou R$ 124,8 milhões, representando uma
queda de 19,6% em relação ao exercício de 2014. Essa redução foi causada, basicamente, pela retração no
volume de atividades. O custo dos produtos vendidos e serviços prestados foi impactado por demissões (R$
4,4 milhões), em face de reestruturação da Companhia e do encerramento de alguns contratos devido à
recessão brasileira.
Lucro Bruto
O Lucro Bruto em 2015 atingiu R$ 46,4 milhões, o que representa redução de 17,2% em relação ao ano
anterior. Essa redução foi basicamente causada pela redução no volume de operações, visto a margem bruta
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ter se mantido estável.
Despesas Operacionais, Administrativas e Gerais
Nossas despesas operacionais, administrativa e gerais atingiram R$ 32,1 milhões em 2015, uma redução de
12,67% em relação a 2014. Essa redução foi fruto do programa de redução de despesas implantado no início
de 2015, o qual gerou os primeiros benefícios em março, aliada a redução na provisão para devedores
duvidosos, em consequência do sucesso obtido em ações de cobrança junto a alguns clientes inadimplentes.
Resultados Financeiros
Apesar do aumento dos juros básicos ocorrido na economia brasileira, o resultado financeiro líquido (receitas
e despesas financeiras) apresentou melhora expressiva em relação a 2014, em função de redução da dívida
líquida e da cobrança de juros em negociações com clientes inadimplentes.
Resultado de Equivalência Patrimonial
O resultado de equivalência patrimonial de 2015 refere-se a despesas incorridas para Sociedade em Conta de
Participação (SCP), não ocorridas em 2014.
Imposto de renda e contribuição social correntes
O valor do imposto de renta e contribuição social correntes reduziu 13,89% em função do benefício fiscal
resultante do juros sobre o capital próprio (JCP) creditado em 2015 ter sido superior ao ano anterior.
Imposto de renda e contribuição social diferidos
O valor do imposto de renda e contribuição social diferidos aumentou 27,32% em função de redução no saldo
de provisão para créditos de liquidação duvidosa e aumento nas provisões temporárias de custos e despesas
operacionais.
Lucro Líquido do Exercício
Os resultados em 2015 atingiram R$ 7,5 milhões, redução de 7,0% em relação a 2014. Os principais fatores
a impactar os resultados foram a redução no volume de operações, o programa de redução de custos e
despesas, as despesas não recorrentes com desligamentos de funcionários, redução nas provisões para
devedores duvidosos e a melhoria nos resultados financeiros líquidos.
Balanços patrimoniais

Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
Balanços patrimoniais

2016

Análise
Vertical

2015

Análise
Vertical

Variação
2016x2015

(milhares
de reais)

(%)¹

(milhares
de reais)

(%)¹

(%)2

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa

12.063

16,52

23.795

34,93

-49,30

Contas a receber

56.130

76,86

39.035

57,30

43,79
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Estoques

15

0,02

320

0,47

-95,31

642

0,88

428

0,63

50,00

3.801

5,21

4.015

5,89

-5,33

-

199

0,29

-100,00

376

0,51

325

0,48

15,69

73.027

100

68.117

100

7,21

5.927

12,21

5.246

9,10

12,98

258

0,53

3

0,01

8.500,00

Outros Créditos

39

0,08

-

-

-

Investimentos

64

0,13

61

0,11

4,92

41.272

85,03

51.293

89

-19,54

978

2,02

1.028

1,78

-4,86

48.538

100

57.631

100

-15,78

Créditos com funcionários
Tributos a recuperar
Instrumentos derivativos financeiros
/(Swap)
Outros Ativos
Total do ativo circulante

-

Não circulante
Tributos diferidos
Depósitos judiciais

Imobilizado
Intangível
Total do Ativo Não Circulante
Total do ativo
(1)

121.565

125.748

-3,33

Participação percentual em nosso ativo circulante/não circulante.

(2)Aumento

(redução) do total registrado de um período para o outro.

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
Análise
Análise
Variação
2015
Vertical
Vertical
2016x2015

2016

(1)

(R$ mil)

(%)¹

(R$ mil)

(1)

(2)

(%)¹

(%)

Passivo Circulante
Fornecedores

5.113

8,09

6.147

11,78

-16,82

Empréstimos e Financiamentos

14.751

23,33

9.523

18,25

54,90

Salários e encargos sociais

12.771

20,20

9.982

19,13

27,94

Tributos a pagar

3.191

5,05

3.322

6,37

-3,94

Participação nos lucros a pagar

-

-

-

-

-

3.932

6,22

2.962

5,68

32,75

Contas a pagar por aquisição societária

22.558

35,69

19.778

37,91

14,06

Instrumento derivativo financeiro
(Swap)

269

0,43

-

-

100

Outros passivos

628

0,99

453

0,87

38,33

Total do passivo circulante

63.213

100

52.167

100

21,17

Empréstimos e Financiamentos

1.928

75,25

883

4,18

118,35

Contas a pagar por aquisição societária

-

-

19.778

93,76

-100

Juros sobre capital próprio

Não Circulante

11
PÁGINA: 92 de 230

Formulário de Referência - 2017 - PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.

Versão : 4

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
Provisão para riscos

634

24,75

434

2,06

46,08

Total do passivo não circulante

2.562

100

21.095

100

-87,85

Patrimônio líquido

(1)

Capital social

41.861

75,03

41.854

79,74

0,02

Reservas de capital

1.555

2,79

590

1,12

163,56

Reserva de lucros

14.264

25,57

10.041

19,14

42,06

Dividendos adicionais propostos

64

0,11

-

Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido

(1.954)
55.790

-3,50
100

52.486

Total do passivo e do patrimônio
líquido

121.565

100
100
6,30

100

125.748

-3,33

Participação percentual em nosso passivo circulante/não circulante.

(2)Aumento

(redução) do total registrado de um período para o outro.

Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
O saldo de nosso caixa e equivalentes de caixa apresentou redução de 49,3%, passando de R$ 23,8 milhão
em 31 de dezembro de 2015 para R$ 12,1 milhões em 31 de dezembro de 2016. Essa redução foi ocasionada
pela utilização de parcela representativa dos recursos disponíveis para quitação de uma parcela anual do saldo
das contas a pagar por aquisição societária, ocorrida em julho de 2016, no montante de R$ 21,2 milhões.
Contas a receber
O saldo de contas a receber apresentou crescimento de 43,8%, passando de R$ 39,0 milhões em 31 de
dezembro de 2015 para R$ 56,1 milhões em 31 de dezembro de 2016. Esse aumento decorreu de dois fatores:
aumento de receitas líquidas no último trimestre de 2016 de 26,3% em relação ao mesmo período do ano
anterior e incremento no prazo médio de recebimento, que foi de 64 e 70 dias em dez/15 e dez/16,
respectivamente. Essa variação no prazo médio de recebimento foi ocasionada, principalmente, por títulos a
vencer.
Estoque
O saldo de nosso estoque apresentou uma redução de 95,3%, passando de R$ 0,3 milhão em 31 de dezembro
de 2015 para R$0,02 milhão em 31 de dezembro de 2016. A Companhia só mantém estoques de produtos
encomendados pelos clientes, havendo expectativa de venda dos mesmos em prazo reduzido de tempo.
Créditos com funcionários
O saldo de créditos com funcionários apresentou aumento de 50%, passando de R$ 0,4 milhão em 31 de
dezembro de 2015 para R$ 0,6 milhão em 31 de dezembro de 2016. Essa variação foi ocasionada,
principalmente, pelo aumento na quantidade de funcionários, em função da recuperação no volume de
atividades em 2016.
Tributos a recuperar
O saldo de tributos a recuperar apresentou redução de 5,3%, passando de R$ 4,0 milhões em 31 de dezembro
de 2015 para R$ 3,8 milhões em 31 de dezembro de 2016. Essa redução decorreu, principalmente, em razão
da compensação dos saldos negativos de Imposto de Renda e Contribuição Social de exercícios anteriores.
Instrumentos Derivativos Financeiros (Swap)
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O saldo de instrumentos derivativos financeiros (Swap), que representa a diferença (valor a receber) entre a
variação cambial de empréstimos e financiamentos contratados em moeda estrangeira e a variação de juros
em moeda nacional, foi de R$ 0,2 milhão em 31 de dezembro de 2015. A Companhia adota estratégia de
proteção total do risco cambial decorrente de dívidas contratadas em moeda estrangeira.

Outros ativos
O saldo de outros ativos apresentou aumento de 15,7%, passando de R$ 0,3 milhão em 31 de dezembro de
2015 para R$ 0,4 milhão em 31 de dezembro de 2016, basicamente em função do incremento no volume de
atividades.

Ativo não circulante
Tributos diferidos
O saldo de nossos tributos diferidos apresentou um aumento de 12,98%, passando de R$ 5,2 milhões em 31
de dezembro de 2015 para R$ 5,9 milhões em 31 de dezembro de 2016. Essa variação foi consequência da
constituição de provisão para devedores duvidosos em 2016 (R$ 1,8 milhões).
Depósitos Judiciais
O saldo de depósitos judiciais foi de R$ 0,3 milhão em 2016, composto de recursos judiciais em função de
processos trabalhistas.
Outros créditos
O saldo de outros créditos (R$ 0,04 milhão) refere-se a valores a receber da MSI do Brasil, em função de
Sociedade em Conta de Participação.
Investimento
Em 23 de outubro de 2014 foi firmada, por meio de um Memorando de Entendimentos (“MOU”), uma
parceria com a sociedade alemã Muehlhan, a qual é especializada na prestação de serviços diversos, tais como
revestimento, jateamento, proteção contra incêndio, instalação de andaimes, isolamento e serviços em aço
para os setores de óleo & gás, naval e industrial. Em 1º de julho de 2015, os direitos e obrigações da Muehlhan
decorrentes do MOU foram cedidos para a MSI do Brasil – Serviços Marítimos Ltda. (“MSI Brasil”). A MSI
Brasil e a Companhia formaram uma sociedade por conta de participação denominada “Mills SI/ MuehlhanSCP”, onde a Companhia é a sócia ostensiva e a MSI Brasil é a sócia participante, com a finalidade de envidar
esforços comerciais para a prestação de serviços de tratamento de superfícies. A participação societária, até
a data deste Formulário de Referência, é de 50% para cada sócia. O saldo desta conta foi de R$ 0,06 milhão
em 31 de dezembro de 2016 e 2015.
Imobilizado e Intangível
O saldo de nosso imobilizado e intangíveis apresentou uma redução de 19,2%, passando de R$ 52,3 milhões
em 31 de dezembro de 2015 para R$ 42,3 milhões em 31 de dezembro de 2016. Os investimentos em 2016
totalizaram R$ 3,6 milhões, com depreciação e amortização de R$ 10,0 milhões e baixa de ativos indenizados
de R$ 3,4 milhões.

Passivo circulante
Fornecedores
O saldo a pagar a fornecedores apresentou uma redução de 16,8%, passando de R$ 6,1 milhões em 31 de
dezembro de 2015 para R$ 5,1 milhões em 31 de dezembro de 2016, em função de aquisições de ativos
(importações) realizadas no final de 2015 e quitadas em 2016.
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Empréstimos e financiamentos
O saldo de nossos empréstimos e financiamentos de curto prazo apresentou crescimento de 54,9 %, passando
de R$ 9,5 milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$ 14,8 milhões em 31 de dezembro de 2016. Esse
incremento foi consequência da necessidade de capital de giro, em função, principalmente, do aumento do
saldo de contas a receber.

Salários e encargos sociais
O saldo de salários e encargos sociais apresentou crescimento de 27,9%, passando de R$ 10,0 milhões em 31
de dezembro de 2015 para R$ 12,8 milhões em 31 de dezembro de 2016, fruto do aumento no volume de
atividades e quadro de pessoal.
Tributos a pagar
Ao contrário do aumento esperado em função da recuperação do volume de atividades ocorrido em 2016, o
saldo de tributos a pagar apresentou redução de 3,9%, passando de R$ 3,3 milhões em 31 de dezembro de
2015 para R$ 3,2 milhões em 31 de dezembro de 2016. O saldo de 2015 estava inflado, indevidamente, pelo
valor de PIS/COFINS referente a maio de 2015 (R$ 1,2 milhões), o qual não foi recolhido na competência
adequada. O valor em questão foi quitado em janeiro de 2016, mediante denúncia espontânea por iniciativa
da Companhia.
Participação nos lucros a pagar
Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, não houve participação nos lucros a pagar, uma vez que o resultado do
EVA da Companhia foi negativo.
Juros sobre o capital próprio
O saldo de juros sobre o capital próprio apresentou um aumento de 32,75%, passando de R$ 3,0 milhões em
31 de dezembro de 2015 para R$ 4,0 milhões em 31 de dezembro de 2016, em função de melhoria do lucro
líquido e decisão da Companhia.
Contas a pagar por aquisição societária
O saldo de contas a pagar por aquisição societária apresentou um aumento de 14,1%, passando de R$ 19,8
milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$ 22,6 milhões em 31 de dezembro de 2016. O saldo desta conta
em 2016 foi fruto dos seguintes eventos: quitação da parcela anual de curto prazo de 2015, reclassificação da
parcela anual de longo prazo de 2015 para curto prazo e respectiva correção pelo CDI.
Outros passivos
O saldo de outros passivos apresentou aumento de 38,33%, passando de R$ 0,5 milhão em 31 de dezembro
de 2015 para R$ 0,6 milhão em 31 de dezembro de 2016, basicamente em função do aumento de atividades.

Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos
O saldo de nossos empréstimos e financiamentos de longo prazo apresentou um aumento de 118,4%,
passando de R$ 0,9 milhão em 31 de dezembro de 2015 para R$ 1,9 milhões em 31 de dezembro de 2016.
Esse incremento foi consequência da necessidade de capital de giro, em função, principalmente, do aumento
do saldo de contas a receber.
Contas a pagar por aquisição societária
O saldo de contas a pagar por aquisição societária foi zerado em 2016, em consequência da reclassificação
do saldo de 2015 para o curto prazo.
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Provisão para risco
O saldo de provisões apresentou incremento de 46,1%, passando de R$ 0,4 milhão em 31 de dezembro de
2015 para R$ 0,6 milhão em 31 de dezembro de 2016. Eles representam riscos com processos trabalhistas,
considerados de perda provável, de acordo com parecer de nossos consultores jurídicos externos.
Patrimônio líquido
Capital social
Nosso capital social apresentou incremento de 0,02%, decorrente aumento de capital aprovado em Reunião
do Conselho de Administração de 05/12/2016.
Reserva de capital
Nossa reserva de capital apresentou aumento de 163,6%, passando de R$ 0,6 milhão em 31 de dezembro de
2015 para R$ 1,6 milhões em 31 de dezembro de 2016. Essa reserva é referente ao plano de stock options
para administradores e certos empregados da Companhia. Ver item 13.4 do Formulário de Referência.
Reserva de lucros
Nossa reserva lucros apresentou crescimento de 42,0%, passando de R$ 10,0 milhões em 31 de dezembro de
2015 para R$ 14,2 milhões em 31 de dezembro de 2016. Esse aumento decorreu dos resultados positivos no
período, parcialmente compensados pela distribuição de juros sobre o capital próprio e dividendos
provisionados.
Dividendos Adicionais Propostos
Em 2016 foram propostos adicionais de 0,06 milhões.
Prejuízos acumulados
Tendo em vista a reapresentação das demonstrações financeiras de 2016 decorrentes da inclusão dos
Principais Assuntos de Auditoria no relatório emitido pelos auditores independentes, foi identificado evento
subsequente relativo à provisão para devedores duvidosos sobre recebíveis de cliente que entrou em
recuperação judicial e correspondente efeito de imposto de renda diferido ativo. Estes ajustes foram
reconhecidos como segue:
Contas a receber – ativo circulante – R$ -2,96 milhões
Tributo diferido – ativo não-circulante – R$ 1,01 milhões
Prejuízo Acumulado – Patrimônio líquido – R$ -1,95 milhões
Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
Balanços patrimoniais

2015

Análise
Vertical

2014

Análise
Vertical

(milhares de
reais)

(%)¹

(milhares
de reais)

(%)¹

Variação
2015x2014
(%)2

Ativo
Circulante
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Caixa e equivalentes de caixa

23.795

34,93

15.475

17,12

-53,76

-

23.699

26,21

-100,00

39.035

57,31

45.989

50,86

-15,12

320

0,47

133

0,15

140,60

Títulos e valores mobiliários
Contas a receber

-

Estoques
Créditos com funcionários

428

0,63

681

0,75

-37,15

4.015

5,89

3.471

3,84

15,67

199

0,29

619

0,68

-67,85

325

0,48

349

0,39

-6,88

68.117

100

90.416

100

-24,66

5.246

9,1

4.188

6,89

25,26

3

0,01

4

0,01

-25,00

61

0,11

-

-

-

51.293

89

55.622

91,55

-7,78

1.028

1,78

941

1,55

9,25

57.631

100

60.755

100

-5,14

Tributos a recuperar
Instrumentos
financeiros (Swap)

derivativos

Outros Ativos
Total do ativo circulante
Não circulante
Tributos diferidos
Depósitos judiciais
Investimentos em sociedade em
conta de participação
Imobilizado
Intangível
Total do Ativo Não Circulante
Total do ativo
(1)

125.748

151.171

-16,82

Participação percentual em nosso ativo circulante/não circulante.

(2)Aumento

(redução) do total registrado de um período para o outro.

2015

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
Análise
Análise
Variação
2014
Vertical
Vertical
2015x2014
(1)

(R$ mil)
Passivo Circulante
Fornecedores

6.147

Empréstimos e Financiamentos

9.523

Salários e encargos sociais

9.982

Tributos a pagar

3.322

(%)¹

(R$ mil)

(1)

(2)

(%)¹

(%)

11,78

4.246

6,7

44,77

18,25

25.186

39,75

-62,19

19,14

10.862

17,14

-8,10

6,37

2.127

3,36

56,18

5,68

Participação nos lucros a pagar

-

524

0,83

-100

Juros sobre capital próprio a pagar
Contas a pagar por aquisição
societária
Outros passivos

2.962

2.069

3,27

43,16

19.778

Total do passivo circulante
Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos
Contas a pagar por aquisição
societária

453

37,91

17.467

27,57

13,23
-48,35

63.360

1,38
100

4,19

5.451

13,49

-83,80

93,76

34.934

86,46

-43,38

52.167

0,87
100

883
19.778

879

-17,66
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Provisão para riscos

434

2,05

21

Total do passivo não circulante

21.095

100

Patrimônio líquido
Capital social

41.854

Reservas de capital

591

Reserva de lucros

10.041

Total do patrimônio líquido

52.486

Total do passivo e do patrimônio
líquido

125.748

(1)

1.966,67

40.406

0,05
100

79,75

41.854

88,29

0,00

1,12

43

0,09

1274,42

19,13
100

5.508

11,62
100

82,30

47.405

-47,79

10,72

151.171

-16,82

Participação percentual em nosso passivo circulante/não circulante.

(2)Aumento

(redução) do total registrado de um período para o outro.

Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
O saldo de nosso caixa e equivalentes de caixa apresentou um aumento de 53,8%, passando de R$ 15,5
milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$ 23,8 milhões em 31 de dezembro de 2015. Essa redução foi
fruto de alteração na estratégia da Companhia para gestão do caixa, que optou por reduzir os níveis de
disponibilidades ao longo de 2015.
Títulos e valores mobiliários
O saldo de títulos e valores mobiliários apresentou redução de 100% em 31 de dezembro de 2015. Essa
redução foi fruto de alteração na estratégia da Companhia para gestão do caixa, que optou por reduzir os
níveis de disponibilidades ao longo de 2015.
Contas a receber
O saldo de contas a receber apresentou decréscimo de 15,1%, passando de R$ 46,0 milhões em 31 de
dezembro de 2014 para R$ 39,0 milhões em 31 de dezembro de 2015. Essa redução foi consequência da
queda nas receitas, aliada a leve redução no prazo médio de recebimento (67 e 64 dias em dezembro de 2014
e 2015, respectivamente).
Estoque
O saldo de nosso estoque apresentou um aumento de 140,6%, passando de R$ 0,1 milhão em 31 de dezembro
de 2014 para R$ 0,3 milhão em 31 de dezembro de 2015. A Companhia só mantém estoques de produtos
encomendados pelos clientes, havendo expectativa de venda dos mesmos em prazo reduzido de tempo.
Créditos com funcionários
O saldo de créditos com funcionários apresentou redução de 37,2%, passando de R$ 0,7 milhão em 31 de
dezembro de 2014 para R$ 0,4 milhão em 31 de dezembro de 2015. Essa variação foi ocasionada,
principalmente, pelo decréscimo na quantidade de funcionários, em função da retração nas atividades em
2015.
Tributos a recuperar
O saldo de tributos a recuperar apresentou incremento de 15,7%, passando de R$ 3,5 milhões em 31 de
dezembro de 2014 para R$ 4,0 milhões em 31 de dezembro de 2015. Esse aumento decorreu, principalmente,
em razão do aumento dos saldos de Imposto de Renda e Contribuição Social.
Instrumentos Derivativos Financeiros (Swap)
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O saldo de instrumentos derivativos financeiros (Swap), que representa a diferença (valor a receber) entre a
variação cambial de empréstimos e financiamentos contratados em moeda estrangeira e a variação de juros
em moeda nacional, foi de R$ 0,2 milhão em 31 de dezembro de 2015 e R$ 0,6 milhão em 31 de dezembro
de 2014. A Companhia adota estratégia de proteção total do risco cambial decorrente de dívidas contratadas
em moeda estrangeira.
Outros ativos
O saldo de outros ativos apresentou redução de 6,9%, passando de R$ 0,3 milhão em 31 de dezembro de
2014 para R$ 0,3 milhão em 31 de dezembro de 2015.
Ativo não circulante
Tributos diferidos
O saldo de nossos tributos diferidos acréscimo de 25,3%, passando de R$ 4,2 milhões em 31 de dezembro de
2014 para R$ 5,2 milhões em 31 de dezembro de 2015. Essa variação foi consequência da constituição de
provisão para devedores duvidosos, provisão para stock options e outras provisões (realizadas em 2016).
Investimento em sociedade em conta de participação
Em 23 de outubro de 2014 foi firmada, por meio de um Memorando de Entendimentos (“MOU”), uma
parceria com a sociedade alemã Muehlhan, a qual é especializada na prestação de serviços diversos, tais como
revestimento, jateamento, proteção contra incêndio, instalação de andaimes, isolamento e serviços em aço
para os setores de óleo & gás, naval e industrial. Em 1º de julho de 2015, os direitos e obrigações da Muehlhan
decorrentes do MOU foram cedidos para a MSI do Brasil – Serviços Marítimos Ltda. (“MSI Brasil”). A MSI
Brasil e a Companhia formaram uma sociedade por conta de participação denominada “Mills SI/ MuehlhanSCP”, onde a Companhia é a sócia ostensiva e a MSI Brasil é a sócia participante, com a finalidade de envidar
esforços comerciais para a prestação de serviços de tratamento de superfícies. A participação societária, até
a data deste Formulário de Referência, é de 50% para cada sócia. O saldo desta conta foi de R$ 0,06 milhão
em 31 de dezembro de 2015 e nulo em 31 de dezembro de 2014.
Imobilizado e Intangível
O saldo de nosso imobilizado e intangíveis apresentou redução de 7,5%, passando de R$ 56,6 milhões em 31
de dezembro de 2014 para R$ 52,3 milhões em 31 de dezembro de 2015. Os investimentos em 2015
totalizaram R$ 6,6 milhões, com depreciação e amortização de R$ 9,9 milhões e baixa de ativos indenizados
de R$ 0,4 milhão.

Passivo circulante
Fornecedores
O saldo a pagar a fornecedores apresentou incremento de 44,8%, passando de R$ 4,2 milhões em 31 de
dezembro de 2014 para R$ 6,1 milhões em 31 de dezembro de 2015, em função de aquisições de ativos
(importações) realizadas no final de 2015 e alongamento de prazos de fornecedores negociadas ao longo de
2015.
Empréstimos e financiamentos
O saldo de nossos empréstimos e financiamentos de curto prazo apresentou redução de 62,2%, passando de
R$ 25,2 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$ 9,5 milhões em 31 de dezembro de 2015. Essa redução
foi fruto de alteração na estratégia da Companhia para gestão do caixa, que optou por reduzir os níveis de
disponibilidades ao longo de 2015, utilizados para quitação de obrigações financeiras.
Salários e encargos sociais
O saldo de salários e encargos sociais apresentou uma redução de 8,1%, passando de R$ 10,9 milhões em 31
de dezembro de 2014 para R$ 10,0 milhões em 31 de dezembro de 2015. Essa redução foi consequência do
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decréscimo no nível de atividades em 2015, parcialmente compensado por aumentos salariais (dissídio
coletivo).
Tributos a pagar
Ao contrário da redução esperada em função do encolhimento do volume de atividades ocorrido em 2015, o
saldo de tributos a pagar apresentou aumento de 56,2%, passando de R$ 2,1milhões em 31 de dezembro de
2014 para R$ 3,3 milhões em 31 de dezembro de 2015. Esse incremento foi consequência do saldo de 2015
estar inflado, indevidamente, pelo valor de PIS/COFINS referente a maio de 2015 (R$ 1,2 milhões), o qual
não foi recolhido na competência adequada. O valor em questão foi quitado em janeiro de 2016, mediante
denúncia espontânea por iniciativa da Companhia.
Participação nos lucros a pagar
Em 31 de dezembro de 2014 a participação nos lucros a pagar foi de R$ 0,5 milhão. Em 31 de dezembro de
2015 não houve participação nos lucros a pagar, visto o EVA (Economic Value Added) de 2015 ter sido
negativo.
Juros sobre o capital próprio a pagar
O saldo de juros sobre o capital próprio a pagar apresentou aumento de 43,2%, passando de R$ 2,1 milhões
em 31 de dezembro de 2014 para R$ 3,0 milhões em 31 de dezembro de 2015.
Contas a pagar por aquisição societária
O saldo de contas a pagar por aquisição societária apresentou um aumento de 13,2%, passando de R$ 17,5
milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$ 19,8 milhões em 31 de dezembro de 2015. O saldo desta conta
em 2015 foi fruto dos seguintes eventos: quitação da parcela anual de curto prazo de 2014, reclassificação da
parcela anual de longo prazo de 2014 para curto prazo e respectiva correção pelo CDI.
Outros passivos
O saldo de outros passivos apresentou redução de 48,4%, passando de R$ 0,9 milhão em 31 de dezembro de
2014 para R$ 0,5 milhão em 31 de dezembro de 2015, basicamente em função da retração no nível de
atividades.
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos
O saldo de nossos empréstimos e financiamentos de longo prazo apresentou decréscimo de 83,8%, passando
de R$ 5,5 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$ 0,9 milhão em 31 de dezembro de 2015. Essa redução
foi fruto de alteração na estratégia da Companhia para gestão do caixa, que optou por reduzir os níveis de
disponibilidades ao longo de 2015, utilizados para quitação de obrigações financeiras.
Contas a pagar por aquisição societária
O saldo de contas a pagar por aquisição societária apresentou redução de 43,4%, passando de R$ 34,9 milhões
em 31 de dezembro de 2014 para R$ 19,8 milhões em 31 de dezembro de 2015. O saldo de 2014 contemplava
duas parcelas anuais restantes, ao passo que o saldo de 2015 contemplava apenas uma parcela remanescente.
O saldo desta obrigação é indexado ao CDI.
Provisão para risco
O saldo de provisões em 31 de dezembro de 2015 foi de R$ 0,4 milhão. Ele representa os riscos com processos
trabalhistas, considerados de perda provável, de acordo com parecer de nossos consultores jurídicos externos.
Patrimônio líquido
Capital social
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Nosso capital social em 2015 e 2014 foi de R$ 41,9 milhões.
Reserva de capital
Nossa reserva de capital apresentou incremento de 1.274,42%, passando de R$ 0,04 milhão em 31 de
dezembro de 2014 para R$ 0,6 milhão em 31 de dezembro de 2015. Essa reserva é referente ao plano de stock
options para os administradores e certos empregados da Companhia. Ver item 13.4 do Formulário de
Referência.
Reserva de lucros
Nossa reserva lucros apresentou incremento de 82,3%, passando de R$ 5,5 milhões em 31 de dezembro de
2014 para R$ 10,0 milhões em 31 de dezembro de 2015. Esse aumento decorreu dos resultados positivos no
período, parcialmente compensados pela distribuição de juros sobre o capital próprio e dividendos
provisionados.

Demonstrações de fluxo de caixa
Comparação entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
Demonstrações de fluxo de caixa

Variação

2016

2015

(milhares de
reais)

(milhares de
reais)

2016x2015
(%)

1-Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Lucro antes dos impostos

8.401

9.829

-14,53

9.991

9.870

1,23

(5.983)

(1.788)

234,62

40

15

166,67

6.395

8.798

-27,31

-

(3.572)

100

Ajustes:
Depreciação e amortização
Perda (ganho) na baixa dos ativos imobilizados e intangíveis
Equivalência patrimonial
Juros, variação monetária sobre os empréstimos e aquisição
societária.
Receita de aplicações financeiras
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Provisão para devedores duvidosos
Despesas de stock options reconhecida no exercício.

199

413

-51,82

1.845

1.284

43,69

965

547

76,42

(18.940)

5.670

-434,04

305

(187)

263,10

(2.416)

(2.148)

12,48

Variação nos ativos e passivos:
Contas a receber
Estoques
Tributos a recuperar
Outros ativos

(558)

279

-300

Fornecedores

(56)

1.901

-102,95

Salários e encargos sociais

2.789

(880)

416,93

Tributos a pagar

(131)

1.194

-110,97

Outros passivos

172

(950)

118,11

Impostos pagos

(183)

(1.283)

-85,74
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Caixa líquido - atividades operacionais

2.835

28.992

-90,22

2 - Fluxo de Caixa Atividade de Investimento
Investimento em sociedades por conta de participação
Resgate/(aquisição) de títulos e valores mobiliários
Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível

(43)

(76)

-43,42

-

27.271

-100,00

(4.535)

(6.583)

-31,11

Caixa recebido na venda de imobilizado

9.618

2.239

329,57

Caixa líquido - atividades de investimento

5.040

22.851

-77,94

3 - Fluxo de Caixa - Atividade de Financiamento
Aporte de Capital

7

-

100

(2.962)

(2.069)

43,16

Amortização do contas a pagar por aquisição societária.

(15.647)

(15.647)

-

Amortização de empréstimos - principal

(16.898)

(32.133)

-47,41

Juros sobre capital próprio e dividendos pagos

Ingresso de empréstimos

22.360

11.314

97,63

Juros pagos

(6.858)

(4.988)

37,49

391

-

100

Caixa líquido - atividades de financiamento

(19.607)

(43.523)

-54,95

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa

Liquidação de derivativos (Swap)

(11.732)

8.320

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

23.795

15.475

-241,01
53,76

Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício

12.063

23.795

-49,30

O fluxo de caixa das nossas atividades operacionais foi positivo em R$ 2,8 milhões e R$ 29,0 milhões em
2016 e 2015, respectivamente, o que representa redução de 90,22%. A principal causa desta variação foi o
aumento no saldo do contas a receber, por dois fatores: incremento das receitas líquidas no último trimestre
de 2016 (26,3% em relação ao mesmo período do ano anterior) e incremento no prazo médio de recebimento
(64 e 70 dias em dez/15 e dez/16, respectivamente). A variação no prazo médio de recebimento foi
ocasionada, principalmente, por títulos a vencer.
O fluxo de caixa das nossas atividades de investimento foi positivo em R$ 5 milhões e R$ 22,9 milhões em
2016 e 2015, respectivamente. Em 2016 a Companhia decidiu reduzir a aquisição de novos equipamentos.
O fluxo de caixa das nossas atividades de financiamento consumiu R$ 43,5 milhões em 2015 e R$ 19,6
milhões em 2016. O maior volume de amortização de empréstimos em 2015 foi consequência de alteração
da estratégia de gestão do caixa.

Comparação entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 2014
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
Demonstrações de fluxo de caixa

2015

2014

Variação
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2015x2014
(milhares de
reais)

(milhares de
reais)

(%)

1-Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Lucro antes dos impostos

9.829

11.168

-11,99

9.870

9.337

5,71

-

524

-100

(1.788)

(1.379)

-29,66

15

-

100

8.798

10.317

-14,72

(3.572)

(3.164)

-12,9

Ajustes:
Depreciação e amortização
Participação nos lucros a pagar
Perda (ganho) na baixa de imobilizados e intangíveis
Equivalência patrimonial
Juros, variação monetária sobre empréstimos e aquisição
societária.
Receita de aplicações financeiras
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas

413

21

1.866,67

1.284

5.487

-76,6

547

43

1.172,09

Contas a receber

5.670

2.261

150,77

Estoques

(187)

(133)

-40,6
-56,66

Provisão para devedores duvidosos
Despesas de stock options reconhecida no exercício.
Variação nos ativos e passivos:

Tributos a recuperar

(2.148)

(2.928)

Outros ativos

279

1.139

-75,5

Fornecedores

1901

2.168

-12,32

Salários e encargos sociais

(880)

(2.874)

-69,38

Tributos a pagar

1.194

(1.906)

162,64

Outros passivos

(950)

(4.197)

-77,36

Impostos pagos

(1.283)

(2.711)

-52,67

Caixa líquido - atividades operacionais

28.992

23.173

19,97

(76)

-

-

Resgate/(aquisição) de títulos e valores mobiliários

27.271

16.927

61,11

Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível

(6.583)

(11.206)

-41,25

2 - Fluxo de Caixa Atividade de Investimento
Investimento em sociedades por conta de participação

Caixa recebido na venda de imobilizado
Caixa líquido - atividades de investimento

2.239

2.859

-21,69

22.851

8.580

166,33

-

-

-

(2.069)

-

-100,00

(15.647)

(26.951)

41,94

3 - Fluxo de Caixa - Atividade de Financiamento
Aporte de capital
Juros sobre capital próprio e dividendos pagos
Amortização do contas a pagar por aquisição societária.
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Amortização de empréstimos - principal

(32.133)

(18.297)

-75,62

Ingresso de empréstimos

11.314

32.463

-65,15

Juros pagos

(4.988)

(4.278)

16,60

(43.523)

(17.063)

-155,07

8.320

14.690

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

15.475

785

198,91
1.871,34

Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício

23.795

15.475

-53,35

Liquidação de derivativos (Swap)
Caixa líquido - atividades de financiamento

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa

-

O fluxo de caixa das nossas atividades operacionais foi de R$ 29,0 milhões em 2015 e R$ 23,2 milhões em
2014.
O fluxo de caixa das nossas atividades de investimento gerou R$ 22,9 milhões em 2015 e R$ 8,6 milhões em
2014. Em face do spin-off da divisão de serviços industriais ter ocorrido no final de 2013, a Companhia
realizou investimentos em bens do ativo imobilizado em 2014 para estruturação de filiais e sede própria.
O fluxo de caixa das nossas atividades de financiamento consumiu R$ 43,5 milhões em 2015 e R$ 17,1
milhões em 2014. O maior volume de amortização de empréstimos em 2015 foi consequência de alteração
da estratégia de gestão do caixa.
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a. Resultados das Operações da Companhia, em especial:
i. descrição de componentes importantes da receita
A receita líquida de vendas e serviços da Companhia é integralmente denominada em reais e provém da
prestação de serviços de engenharia de acesso, tratamento de superfície, pintura industrial, isolamento
térmico, habitáculos pressurizados e locação, venda e indenização de equipamentos não devolvidos ou
danificados por nossos clientes.
A tabela a seguir apresenta a participação de cada uma destas categorias no total de sua receita líquida de
bens e serviços nos períodos indicados:

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
Descrição

Prestação de Serviços e Cessão
Locação de Equipamentos
Vendas
Indenizações e recuperação
Total

2016

2015

2014

(R$ mil)

(R$ mil)

(R$ mil)

182.372
8.652
4.085
9.003
204.112

162.460
5.375
1.683
1.689
171.207

194.257
6.857
8.881
1.235
211.230

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
Os principais custos dos produtos vendidos e serviços prestados são custos de execução de obras, que
incluem aqueles relativos a (i) pessoal para prestação dos serviços, montagem e desmontagem dos bens
próprios locados, quando feitas pela Companhia; (ii) equipamentos sublocados de terceiros, quando o
estoque é insuficiente para atender à demanda; (iii) despesas com materiais consumidos nas obras, desde
equipamentos de proteção individual (EPIs) até madeira, tintas e isolantes térmicos; e (iv) fretes de
transporte de equipamento entre filiais e eventualmente para os clientes.
Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2015, 2014, os custos de execução de obras
representaram, respectivamente, 94%, 96% e 93% do total dos principais custos dos produtos vendidos e
serviços prestados da Companhia, excluindo-se a depreciação. Essa representatividade dos custos de
execução de obras é típica em nosso negócio, visto nossa atividade ser intensiva no uso de mão de obra.
As principais despesas operacionais são despesas com coordenação de contratos, que compreendem aquelas
relativas às equipes de projetos e de engenheiros da área comercial responsáveis pela prospecção de novos
negócios, gestão e acompanhamento de cada um dos contratos da Companhia, incluindo salários, encargos
e benefícios, viagens, representações e comunicação. Dada a natureza dos negócios da Companhia, não
existe uma equipe exclusivamente voltada para vendas. Além das despesas já descritas, as despesas
operacionais incluem aquelas relativas a QSMS, serviços gerais, marketing, suprimentos e provisões para
devedores duvidosos. Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014, as
despesas da Companhia com coordenação de contratos corresponderam a 39%, 44% e 45% do total das
despesas operacionais.
Outras despesas operacionais, gerais e administrativas relevantes incluem: (i) despesas administrativas, que
compreendem aquelas incorridas com a área financeira, de relações com investidores, recursos humanos e
presidência, inclusive salários e benefícios, (ii) participação dos empregados nos resultados e despesas com
planos de opções de compra de ações, (iii) outras despesas administrativas, que compreendem,
principalmente, atualizações e ajustes de provisões para contingências.
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O resultado financeiro compreende o total das despesas financeiras da Companhia, líquido do total das
receitas financeiras da Companhia. As principais despesas financeiras são juros sobre empréstimos e contas
a pagar relativo a aquisição de participação societária. As principais receitas financeiras correspondem aos
rendimentos das aplicações financeiras, dividendos e juros sobre títulos eventualmente pagos em atraso
pelos clientes da Companhia.
As despesas com imposto de renda e contribuição social corrente são calculadas de acordo com as bases
legais tributárias vigentes no Brasil, na data da apresentação das demonstrações financeiras. O imposto de
renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre os prejuízos fiscais do imposto de renda, sobre
a base negativa de contribuição social e as correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo
do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras. As alíquotas
desses impostos, definidas atualmente para determinação desses créditos diferidos, são de 25,0% para o
imposto de renda e de 9,0% para a contribuição social.
b.
Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços. i. Efeito das variações de preços e
volumes em nossas receitas, ii. Efeito da variação da taxa de câmbio em nossas receitas, iii. Efeito da
inflação em nossas receitas, iv. Introdução de novos produtos e serviços.
As receitas da Companhia têm correlação direta com variações dos preços e dos volumes dos serviços
prestados e dos equipamentos locados aos seus clientes. Introdução de novos produtos e serviços também
impacta diretamente a receita. Quanto à inflação, sua correlação com a receita da Companhia é indireta, na
medida em que os reajustes só ocorrem na renovação ou no fechamento de novos contratos, refletindo a
inflação passada. Atualmente, a receita da Companhia não tem correlação com a flutuação de taxas de
câmbio.
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.
As despesas da Companhia estão sujeitas a impactos decorrentes da inflação via reajustes salariais de seu
pessoal, do aumento de valor dos serviços que contrata, tais como fretes, dos insumos que utiliza na
prestação dos serviços, tais como tintas e materiais para isolamento térmico, e das despesas financeiras
relativas ao endividamento bancário. Além disso, os equipamentos nos quais a Companhia investe para
utilizar em sua prestação de serviços, também estão sujeitos a aumentos por inflação e por variação do
preço das commodities, principalmente aço e alumínio.
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras
a.

introdução ou alienação de segmento operacional

Nos últimos três exercícios sociais, não houve introdução ou alienação de segmento operacional.
b.

constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Em 18 de março de 2016 a Companhia constitui a sociedade denominada Priner Locação de Equipamentos
S.A., registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 11/04/2016. A Companhia não espera
que esse ato tenha efeito relevante nas suas demonstrações financeiras.
c.

eventos ou operações não usuais

Nos últimos três exercícios sociais, não houve evento ou operação não usual por parte da Companhia.
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do
auditor
a. mudanças significativas nas práticas contábeis
Não houve alteração de práticas contábeis, métodos de cálculo, julgamentos, estimativas e premissas
contábeis significativas nas demonstrações financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016.
b. Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Não houve alteração de práticas contábeis, métodos de cálculo, julgamentos, estimativas e premissas
contábeis significativas nas demonstrações financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016.
c. Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
Não houve ressalvas nos pareceres dos auditores independentes relativos às nossas demonstrações
financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016.
Nos pareceres dos auditores independentes relativos às nossas demonstrações financeiras referentes aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016, constam os seguintes parágrafos
de ênfase:
➢

2016

Reapresentação das demonstrações financeiras
“Em 14 de julho de 2017, emitimos relatório de auditoria sem modificação sobre a reapresentação das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Priner Serviços Industriais S.A. referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2016. Conforme descrito na nota explicativa n o 3.9, essas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão sendo atualizadas em atendimento ao Ofício
CVM nº 267/17 e estão sendo novamente reapresentadas, incluindo as alterações descritas na referida nota
explicativa. Nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto.
A Diretoria esclarece que as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2016 foram reapresentadas
com o objetivo de (i) atender às regras contábeis aplicáveis às companhias abertas e realizar aprimoramentos
no referido documento, conforme normas emitidas pela CVM, com a finalidade específica de obtenção de
registro de emissores de valores mobiliários junto à CVM na categoria “A”, (ii) ajustar as informações
divulgadas na nota explicativa nº 25 – Resultado por segmento, no que se refere à representatividade
individual dos clientes da Companhia, (iii) incluir os Principais Ajustes de Auditoria, nos termos do Oício
CVM nº 267/2017, e (iv) considerar o evento subsequente identificado após a última reapresentação das
demonstrações financeiras da Companhia relativo à provisão para devedores duvidosos sobre recebíveis de
cliente que entrou em recuperação judicial e correspondente efeito de imposto de renda diferido ativo.
Destacamos que a ênfase mencionada acima somente tem o objetivo de esclarecer o motivo da referida
reemissão, não representando nenhuma divergência dos auditores em relação às práticas contábeis da nossa
Companhia.
➢

2015

“Em 12 de maio de 2017, emitimos relatório de auditoria sem modificação sobre a reapresentação das
demonstrações financeiras da Priner Serviços Industriais S.A. referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2015. Conforme descrito na nota explicativa no 3.9, essas demonstrações financeiras estão
sendo alteradas em certas divulgações e estão sendo novamente reapresentadas conforme previsto no CPC
23 – Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativas e Retificação de Erro e IAS 8 – Accounting Policies,
Changes in Accounting Estimates and Errors. Nossa opinião não está ressalvada em função deste assunto.”
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A Diretoria esclarece que as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2015 foram reemitidas com
o objetivo de (i) atender às regras contábeis aplicáveis às companhias abertas e realizar aprimoramentos no
referido documento, conforme normas emitidas pela CVM, com a finalidade específica de obtenção de
registro de emissores de valores mobiliários junto à CVM na categoria “A”, (ii) ajustar as informações
divulgadas na nota explicativa nº 26 – Resultado por segmento, no que se refere à representatividade
individual dos clientes da Companhia, além de (iii) ajustar e reclassificar as demonstrações de fluxo de caixa
no que se refere (a) às transações de venda de imobilizados no exercício entre a atividades de investimento
e atividades operacionais; (b) à reclassificação da apresentação inicial da atividade operacional partindo de
lucro antes dos impostos contra impostos pagos e tributos a recuperar sem alteração no total da atividade;
(c) abertura da rubrica juros pagos na atividade de financiamento sem resultar em modificação no total da
atividade. Destacamos que a ênfase mencionada acima somente tem o objetivo de esclarecer o motivo da
referida reemissão, não representando nenhuma divergência dos auditores em relação às práticas contábeis
da nossa Companhia.
➢

2014

“Em 31 de março de 2015, emitimos relatório de auditoria sem modificação sobre as demonstrações
financeiras da Priner Serviços Industriais S.A. referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014,
que ora está sendo reapresentada. Conforme descrito na nota explicativa nº 3.9, essas demonstrações
financeiras foram alteradas e estão sendo reapresentadas para refletir ajustes, reclassificações e
divulgações adicionais como previsto no CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativas e
Retificação de Erro e IAS 8 – Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors e no CPC
26(R1) – Apresentação das demonstrações Contábeis e IAS 1 – Presentation of Financial Statements, as
quais estão detalhadas na referida nota explicativa. Nossa opinião não está ressalvada em função deste
assunto.”
A Diretoria esclarece que as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2014 foram reemitidas com
o objetivo de (i) atender às regras contábeis aplicáveis às companhias abertas e realizar aprimoramentos no
referido documento, conforme normas emitidas pela CVM, com a finalidade específica de obtenção de
registro de emissores de valores mobiliários junto à CVM na categoria “A”; e (ii) ajustar e reclassificar as
demonstrações de fluxo de caixa no que se refere (a) às transações de venda de imobilizados no exercício
entre a atividades de investimento e atividades operacionais; (b) à reclassificação da apresentação inicial
da atividade operacional partindo de lucro antes dos impostos contra impostos pagos e tributos a recuperar
sem alteração no total da atividade; e (c) abertura da rubrica juros pagos na atividade de financiamento sem
resultar em modificação no total da atividade. Destacamos que a ênfase mencionada acima somente tem o
objetivo de esclarecer o motivo da referida reemissão, não representando nenhuma divergência dos
auditores em relação às práticas contábeis da nossa Companhia.
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Estimativas e Julgamentos Utilizados na Elaboração das Demonstrações Financeiras
A preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que a diretoria da Companhia faça
julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos
e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data das demonstrações financeiras.
Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um
ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. As principais
premissas relativas a fontes de incertezas nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza
em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no valor
contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro são:
(i)

Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros e investimento reconhecido
ao custo

Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo excede o seu valor
recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do
valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento
e das expectativas da Administração para os próximos anos e não incluem atividades de reorganização com
as quais a Companhia ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que
melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa ou investimento objetos dos testes. O valor
recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como aos
recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação.
(ii)

Transações com pagamentos baseados em ações

A Companhia mensura o custo de transações liquidadas com ações com funcionários baseado no valor justo
dos instrumentos patrimoniais na data da sua outorga. A estimativa do valor justo dos pagamentos com
base em ações requer a determinação do modelo de avaliação mais adequado para a concessão de
instrumentos patrimoniais, o que depende dos termos e condições da concessão. Isso requer também a
determinação dos dados mais adequados para o modelo de avaliação, incluindo a vida esperada da opção,
volatilidade e rendimento de dividendos e correspondentes premissas.
(iii)

Impostos

Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e época
de resultados tributáveis futuros. Diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras
mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de impostos já registrada.
A Companhia constitui provisões, com base em estimativas cabíveis, para possíveis consequências de
auditorias por parte das autoridades fiscais. O valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, como
experiência da administração e interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade
tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla
variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia. Imposto
diferido ativo é reconhecido para todas as diferenças temporárias na extensão em que seja provável que
haja lucro tributável disponível para permitir a utilização destas. Julgamento significativo da administração
é requerido para determinar o valor do imposto diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo
provável e nível de lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal futuras.
(iv)

Valor justo de instrumentos financeiros

Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros tais como os títulos e valores mobiliários apresentados
no balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de
avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam
naqueles praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um determinado
nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os
dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas
premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros.
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(v)

Provisões para devedores duvidosos

A avaliação da necessidade de constituição dessa provisão inclui a análise de evidências disponíveis quanto
a capacidade de pagamento dos seus clientes, inclusive de forma a permitir a classificação de alguns como
preferenciais e embasar o encaminhamento de outros para cobrança jurídica. Julgamento significativo da
Administração é requerido na classificação de seus clientes, na definição dos critérios aplicados e na
avaliação da sua acurácia.
(vi)

Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas

A Companhia reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade
de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis,
as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação
dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas
circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições
adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.
(vii)

Vida útil dos bens do imobilizado

A Companhia revisa a vida útil estimada dos bens do imobilizado anualmente no final de cada período de
relatório. Durante o exercício a Companhia acessou a vida útil dos bens e concluiu que o prazo de 10 anos
representa com razoabilidade a vida útil média dos ativos da Companhia e deve ser mantido para seus
equipamentos no exercício de 2017.
(viii)

Reconhecimento de Receita

As receitas de prestação de serviços são reconhecidas no resultado tendo como base a medição das etapas
de execução dos serviços realizados até a data-base de apresentação das demonstrações financeiras.
A diretoria da Companhia apresenta, a seguir, uma discussão sobre o que considera como práticas contábeis
relevantes para apresentação das informações financeiras da Companhia.
(i)

Caixa e equivalentes de caixa

Compreendem o caixa, depósitos bancários, aplicações de curto prazo, de alta liquidez, prontamente
conversíveis em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor, com
intenção e possibilidade de serem resgatados no curto prazo em até 90 dias a partir da data da aplicação.
(ii)

Instrumentos financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando a Companhia for parte das disposições contratuais
do instrumento. Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos
da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros (exceto por
ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo no resultado) são acrescidos ou deduzidos do valor
justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos da transação
diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são
reconhecidos imediatamente no resultado.

(iii)

Ativos financeiros

Ativos financeiros são classificados nas seguintes categorias específicas: ativos financeiros a valor justo
por meio do resultado, investimentos mantidos até o vencimento, ativos financeiros disponíveis para venda
e empréstimos e recebíveis.
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A classificação depende da finalidade dos ativos financeiros e é determinada na data do reconhecimento
inicial. Todas as aquisições ou alienações normais de ativos financeiros são reconhecidas ou baixadas com
base na data de negociação. O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um
instrumento da dívida e alocar sua receita de juros ao longo do período correspondente. A taxa de juros
efetiva é a taxa que desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida
estimada do instrumento da dívida ou, quando apropriado, durante um período menor, para o valor contábil
líquido na data do reconhecimento inicial.
A receita é reconhecida com base nos juros efetivos para os instrumentos de dívida não caracterizados como
ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando
há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em
uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

(a) Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado
Os ativos financeiros são classificados ao valor justo quando são mantidos para negociação ou
designados pelo valor justo por meio de resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por meio do
resultado são demonstrados ao valor justo, e quaisquer ganhos ou perdas resultantes são reconhecidos
no resultado. Um ativo financeiro é classificado como mantido para negociação se (i) for adquirido
principalmente para ser vendido em curto prazo; ou (ii) no reconhecimento inicial é parte de uma
carteira de instrumentos financeiros identificados que a Companhia administra em conjunto e possui
um padrão real recente de obtenção de lucros a curto prazo; ou (iii) for um derivativo que não tenha
sido designado como um instrumento de “hedge” efetivo.
(b) Ativos financeiros mantidos até o vencimento
Os investimentos mantidos até o vencimento correspondem a ativos financeiros não derivativos com
pagamentos fixos ou determináveis e data de vencimento fixa que a Companhia tem a intenção
positiva e a capacidade de manter até o vencimento. Após o reconhecimento inicial, os investimentos
mantidos até o vencimento são mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos,
menos eventual perda por redução ao valor recuperável.
(c) Empréstimos e recebíveis
Incluem-se nessa categoria os recebíveis que são ativos financeiros não derivativos com pagamentos
fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. Os recebíveis da Companhia
compreendem, contas a receber de clientes, demais contas a receber e caixa e equivalentes de caixa,
exceto os investimentos de curto prazo. Os recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado,
usando o método da taxa de juros efetiva.
(d) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros
Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do resultado, são avaliados
por indicadores de redução ao valor recuperável no final de cada período de relatório. As perdas por
redução ao valor recuperável são reconhecidas se, e apenas se, houver evidência objetiva da redução
ao valor recuperável do ativo financeiro como resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido
após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de caixa futuros estimados desse ativo.
Para certas categorias de ativos financeiros, tais como contas a receber, os ativos que na avaliação
individual não apresentam redução ao valor recuperável podem, subsequentemente, apresentá-la
quando são avaliados coletivamente. Evidências objetivas de redução ao valor recuperável para uma
carteira de créditos podem incluir a experiência passada da Companhia na cobrança de pagamentos e

PÁGINA: 112 de 230

Formulário de Referência - 2017 - PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.

Versão : 4

10.5 - Políticas contábeis críticas

o aumento no número de pagamentos em atraso, além de mudanças observáveis nas condições
econômicas nacionais ou locais relacionadas à inadimplência dos recebíveis.
O valor contábil do ativo financeiro é reduzido diretamente pela perda por redução ao valor
recuperável para todos os ativos financeiros, com exceção das contas a receber, em que o valor
contábil é reduzido pelo uso de uma provisão. Recuperações subsequentes de valores anteriormente
baixados são debitados à provisão. Mudanças no valor contábil da provisão são reconhecidas no
resultado.
Para ativos financeiros registrados ao custo amortizado, se em um período subsequente o valor da
perda da redução ao valor recuperável diminuir e a diminuição puder ser relacionada objetivamente a
um evento ocorrido após a redução ao valor recuperável ter sido reconhecida, a perda anteriormente
reconhecida é revertida por meio do resultado, desde que o valor contábil do investimento na data
dessa reversão não exceda o eventual custo amortizado se a redução ao valor recuperável não tivesse
sido reconhecida.

(ii) Passivos financeiros
Os passivos financeiros são classificados como “Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado”
ou “Outros passivos financeiros”.
(a) Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Os passivos financeiros são classificados como ao valor justo por meio do resultado quando são
mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio do resultado. Os passivos financeiros
ao valor justo por meio do resultado são demonstrados ao valor justo, e os respectivos ganhos ou
perdas são reconhecidos no resultado.
Um passivo financeiro é classificado como mantido para negociação se: (i) foi adquirido
principalmente para a recompra no curto prazo; ou (ii) faz parte de uma carteira de instrumentos
financeiros identificados gerenciados em conjunto pela Companhia e suas controladas e possui um
padrão real recente de obtenção de lucro de curto prazo; ou (iii) é um derivativo não designado como
instrumento de “hedge” efetivo.
(b) Outros passivos financeiros
Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos e financiamentos) são mensurados pelo valor
de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.
O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e
alocar sua despesa de juros pelo respectivo período. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta
exatamente os fluxos de caixa futuros estimados (inclusive honorários e pontos pagos ou recebidos
que constituem parte integrante da taxa de juros efetiva, custos da transação e outros prêmios ou
descontos) ao longo da vida estimada do passivo financeiro ou, quando apropriado, por um período
menor, para o reconhecimento inicial do valor contábil líquido.
(iii)

Contas a receber de clientes

As contas a receber são reconhecidas pelo regime de competência quando da prestação dos serviços
e/ou venda para os clientes. Todas as contas a receber têm origem os serviços prestados ou vendas de
mercadoria.
As contas a receber de clientes são reconhecidas pelo valor justo no momento da venda, ajustado pela
redução ao valor recuperável (provisão para créditos de liquidação duvidosa - PCLD).
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A provisão é constituída quando há evidência objetiva de que a Companhia não conseguirá receber o
montante total de acordo com os termos originais das contas a receber.
As contas a receber são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos sem cotação em
mercado ativo. Após mensuração inicial, esses ativos financeiros são subsequentemente mensurados
ao custo amortizado segundo o método de taxa efetiva de juros - “TEJ”, deduzindo a perda do valor
recuperável.
A provisão para crédito de liquidação duvidosa é calculada com base na análise de risco de crédito,
que contempla a situação individual dos clientes, a situação do grupo econômico ao qual pertencem,
as garantias reais para os débitos e a avaliação dos consultores jurídicos. A metodologia adotada é a
de considerar na provisão para crédito de liquidação duvidosa 50% dos créditos vencidos acima de 60
dias e 100% para os vencidos acima de 120 dias. Os créditos dos clientes preferenciais, assim definidos
pela área comercial, são provisionados apenas se estiverem vencidos acima de 180 dias.
A celebração de confissão de dívida, com garantias reais e líquidas (preferencialmente fiança bancária
ou seguro garantia) não ensejará a contabilização de PCLD.
A celebração de confissão de dívida, sem garantias reais e líquidas não ensejará a contabilização de
PCLD. Caso o cliente deixe de honrar a 2º parcela necessária da confissão de dívida, todo o valor a
receber será lançado em PCLD.
(iv)

Estoques

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é
determinado pelo método de custo médio. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o
curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de venda.
(vii)

Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos

As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos corrente e
diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção
em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado
abrangente.
A despesa de imposto de renda e contribuição social corrente é calculada de acordo com as bases legais
tributárias vigentes no Brasil, na data da apresentação das demonstrações financeiras que são 15%,
acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 mil para o imposto de renda e
9% sobre o lucro tributável para a contribuição social sobre o lucro líquido. Periodicamente a administração
avalia posições tomadas com relação a questões tributárias que estão sujeitas à interpretação e reconhece
provisão quando há expectativa de pagamento de imposto de renda e contribuição social conforme as bases
tributárias.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre as diferenças temporárias entre
as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras.
As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determinação desses créditos diferidos, são de 25%
para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social.
Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro tributável
esteja disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, com base em projeções de
resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros
que podem, portanto, sofrer alterações.
A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada no final de cada período de relatório e,
quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação
de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado.
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Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período no qual se espera
que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas alíquotas previstas na legislação
tributária vigente no final de cada período de relatório, ou quando uma nova legislação tiver sido
substancialmente aprovada. A mensuração dos impostos diferidos ativos e passivos reflete as consequências
fiscais que resultariam da forma na qual a Companhia espera, no final de cada período de relatório,
recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos e passivos.
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível
legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os
impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela
mesma autoridade tributável sobre a entidade tributaria ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção
de liquidar os saldos numa base líquida.
Os impostos correntes e diferidos são reconhecidos no resultado, exceto quando correspondem a itens
registrados em “Outros resultados abrangentes”, ou diretamente no patrimônio líquido, caso em que os
impostos correntes e diferidos também são reconhecidos em “Outros resultados abrangentes” ou
diretamente no patrimônio líquido, respectivamente. Quando os impostos correntes e diferidos resultam da
contabilização inicial de uma combinação de negócios, o efeito fiscal é considerado na contabilização da
combinação de negócios.
(ix)

Investimentos em controlada e sociedade em conta de participação

Os direitos e obrigações detidos pela Companhia na sociedade em conta de participação (SCP), conforme
detalhado na Nota Explicativa 8, foram avaliados pela Administração da Companhia à luz dos
requerimentos do CPC 19 (R2) - Negócios em Conjunto, resultando na classificação do mesmo como um
empreendimento controlado em conjunto.
Um empreendimento controlado em conjunto é um acordo através do qual as partes que detêm controle
conjunto sobre o acordo possuem direitos sobre os ativos líquidos do acordo conjunto. Controle conjunto é
o compartilhamento contratualmente acordado de controle.
Os resultados e os ativos e passivos da sociedade controlada em conjunto e da controlada Priner Locação
de Equipamentos S.A. são incorporados nestas demonstrações financeiras pelo método de equivalência
patrimonial. De acordo com esse método, o investimento é reconhecido inicialmente no balanço patrimonial
ao custo e ajustado em seguida para reconhecer a participação da Companhia no resultado e em outros
resultados abrangentes da sociedade controlada em conjunto e da empresa controlada Priner Locação.

As exigências do CPC 38 são aplicadas para determinar a necessidade de reconhecer qualquer perda por
redução ao valor recuperável relacionada ao investimento da Companhia na SCP. Quando necessário, o
valor contábil total da SCP é submetido ao teste de redução ao valor recuperável de acordo com o CPC 01
(R1) como um único ativo comparando seu valor recuperável (que é o maior entre o valor em uso e o valor
justo deduzido do custo de venda) com seu valor contábil. Qualquer perda por redução ao valor recuperável
reconhecida, quando aplicável, fará parte do valor contábil do investimento. Qualquer reversão dessa perda
por redução ao valor recuperável é reconhecida de acordo com o CPC 01 (R1) na extensão em que o valor
recuperável do investimento aumenta posteriormente.
(x)

Imobilizado de locação e uso operacional

O imobilizado de locação e uso operacional, composto por andaimes suspensos, estruturas de acesso,
equipamento de jateamento e habitáculos pressurizados, é utilizado para prestação de serviços a terceiros.
O imobilizado de uso próprio consiste em máquinas e equipamentos, em instalações para guarda dos
equipamentos, edificações, benfeitorias, mobiliário e equipamentos necessários ao funcionamento destas
instalações.
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São avaliados ao custo histórico deduzido de depreciação e perda por redução recuperável acumuladas,
quando aplicável. Custo histórico inclui gastos diretamente atribuídos à aquisição dos bens do ativo
imobilizado.
Custos subsequentes são incorporados ao valor residual do imobilizado ou reconhecidos como item
específico, conforme apropriado, somente se os benefícios econômicos associados a esses itens forem
prováveis e os valores mensurados de forma confiável. O saldo residual do item substituído é baixado.
Demais reparos e manutenções são reconhecidos diretamente no resultado quando incorridos.
A depreciação é calculada pelo método linear que levam em consideração a estimativa de vida útileconômica dos bens. Terrenos não são depreciados.
Ganhos e perdas em alienações são determinados pela comparação dos valores de alienação com o valor
contábil e são incluídos no resultado operacional.
O valor residual e a vida útil estimada dos bens são revisados, a cada exercício e o efeito de quaisquer
mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. A Companhia revisou a vida útil doa tivo
imobilizado no exercício de 2016 e concluiu que não há alterações a realizar nesse exercício.
(xi)

Intangível – Software

É avaliado ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor
recuperável, quando aplicável.
Custos associados ao desenvolvimento e manutenção desses softwares são reconhecidos como despesas
quando incorridos.
Os softwares possuem vida útil definida e são amortizados no prazo de cinco anos. A vida útil estimada e
o método de amortização são revisados no fim de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas
estimativas é contabilizado prospectivamente. A Companhia revisou a vida útil doa tivo imobilizado no
exercício de 2016 e concluiu que não há alterações a realizar nesse exercício.

(xii)

Redução ao valor recuperável de ativos

O imobilizado e outros ativos não circulantes são revistos anualmente para se identificar evidências de
perdas não recuperáveis (impairment), ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias
indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é
calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor
contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor
em uso de um ativo. Para fins de avaliação de impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos
para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa- UGC).
Os ativos não financeiros, que tenham sofrido impairment, são revisados para a análise de uma possível
reversão do impairment na data de apresentação do relatório.

(xiii)

Contas a pagar aos fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de
fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento
for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não
circulante.
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Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo
amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao
valor da fatura correspondente.
(xiv)

Provisões

As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada,
como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a
obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.
As provisões para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas são registradas pelo montante das perdas prováveis,
observada a natureza de cada provisão. As provisões, quando constituídas, são mensuradas pelo valor
presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, com o uso de uma taxa antes do
imposto que reflita as avaliações atuais do mercado para o valor do dinheiro no tempo e para os riscos
específicos daobrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido
como despesa.
Uma provisão para contratos onerosos é reconhecida quando os benefícios esperados a serem derivados de
um contrato são menores que o custo inevitável de atender as obrigações do contrato. A provisão é
mensurada a valor presente pelo menor valor entre o custo esperado de se rescindir o contrato e o custo
líquido esperado de continuar com o contrato.
(xv)

Participação nos lucros

O reconhecimento dessa participação é feito ao longo do ano, sendo desembolsado no exercício seguinte.
O valor de participação de resultados de 2016 foi nulo. O mesmo é função do valor econômico adicionado
(EVA –Economic Value Added).
O EVA indica se a rentabilidade de um determinado negócio (empreendimento) foi superior ou inferior ao
custo do capital empregado, considerando a estrutura de capital da Companhia.
Seu cálculo é feito através da seguinte fórmula: (Lucro operacional após o imposto de renda) – (capital
empregado x custo médio ponderado de capital).
(xvi)

Plano de opção de compra de ações

A Companhia oferece a determinados empregados e executivos planos de opção de compra de ações. O
valor justo das opções concedidas é reconhecido como despesa, durante o período no qual o direito é
adquirido; período durante o qual as condições específicas de aquisição de direitos devem ser atendidas.
Na data do balanço, a Companhia revisa suas estimativas da quantidade de opções cujos direitos devem ser
adquiridos com base nas condições.
Esta reconhece o impacto da revisão das estimativas iniciais, se houver, na demonstração do resultado, em
contrapartida a reserva de capital no patrimônio líquido.
Os valores recebidos, líquidos de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis, são creditados no
capital social, quando as opções são exercidas.
(xvii)

Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, e são, subsequentemente, demonstrados
pelo valor de custo amortizado. A metodologia do cálculo para cada empréstimo segue as condições
particulares de cada contrato, utilizando o método da taxa efetiva de juros.
O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar
sua despesa de juros pelo respectivo período. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os
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fluxos de caixa futuros estimados (inclusive honorários e pontos pagos ou recebidos que constituem parte
integrante da taxa de juros efetiva, custos da transação e outros prêmios ou descontos) ao longo da vida
estimada do passivo financeiro ou, quando apropriado, por um período menor, para o reconhecimento
inicial do valor contábil líquido.
As taxas e tributos pagos para contratação do empréstimo são reconhecidas como custos da transação do
empréstimo, e também são registrados na rubrica despesas financeiras pela taxa efetiva de juros.
A Administração controla diariamente os saldos de cada dívida através de controles gerenciais, no qual
atualiza os indicadores financeiros (taxas de juros e spreads) conforme acordado em cada contrato.
Empréstimos e financiamentos são classificados no passivo circulante exceto pelas parcelas que podem
incondicionalmente ser liquidadas após 12 meses da data de encerramento do balanço das demonstrações
financeiras.
(xviii)

Capital social

O capital social da Companhia é dividido em ações ordinárias e sem valor nominal.
(xix)

Distribuição de dividendos e juros de capital próprio

A distribuição de dividendos e juros de capital próprio para os acionistas da Companhia é reconhecida como
um passivo nas demonstrações financeiras da Companhia ao final do exercício, com base no estatuto social
da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são
aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral.
O benefício fiscal dos juros sobre o capital próprio é reconhecido na demonstração do resultado e
reclassificado para o patrimônio líquido, sendo dado ao JCP o mesmo tratamento de apresentação contábil
dos dividendos.
(xx)

Reconhecimento de receitas e despesas

A receita pela prestação de serviços é reconhecida tendo como base a medição das etapas de execução dos
serviços realizados até a data-base do balanço.
A receita de locação é reconhecida pró-rata temporis no resultado mensalmente de forma linear de acordo
com os contratos de locação de equipamentos.
A Companhia separa os componentes identificáveis de um único contrato ou de um grupo de contratos a
fim de refletir a substância de um contrato ou de um grupo de contratos, reconhecendo a receita de cada um
dos elementos de forma proporcional ao seu fair value. Desta forma a receita da Companhia se divide em
locação, serviços e indenizações.
A receita de juros é reconhecida em base proporcional ao tempo, levando em consideração o principal em
aberto e a taxa efetiva ao longo do período até o vencimento, quando se determina que essa receita será
apropriada à Companhia.
Receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos sobre as vendas.
Receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.
(xxi)

Resultado por ação

O resultado básico por ação é calculado por meio do resultado do período da Companhia e a média
ponderada das ações ordinárias em circulação no respectivo período. O resultado diluído por ação é
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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 e na IAS 33.
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a.
os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu
balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:
i.

arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Não há arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos não evidenciados nas nossas
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.
ii.
carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos
Não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a nossa Companhia mantenha riscos e
responsabilidades, não evidenciadas nas nossas demonstrações financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016.
iii.

contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não há contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços não evidenciados nas nossas
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.
iv.

contratos de construção não terminada

Não há contratos de construção não terminada não evidenciados nas nossas demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.
v.

contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não há contratos de recebimentos futuros de financiamentos não evidenciados nas nossas demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.
b.

outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há outros itens não evidenciados nas nossas demonstrações financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016.
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a.
como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor
Não aplicável, uma vez que não existem itens relevantes não evidenciados nas nossas demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.
b.

natureza e o propósito da operação

Não aplicável, uma vez que não existem itens relevantes não evidenciados nas nossas demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.
c.
natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor
em decorrência da operação
Não aplicável, uma vez que não existem itens relevantes não evidenciados nas nossas demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.
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investimentos, incluindo:
i.
descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos
previstos
Em 2014, 41% dos investimentos realizados pela Companhia referiram-se a informática (23%) e
benfeitorias (18%). Esses investimentos foram necessários pelo fato da Companhia ter sofrido spin-off em
2013, precisando montar estrutura física (sede e filiais) e sistemas (hardware e softwares) para seu
funcionamento. O restante dos investimentos referiram-se a ativos operacionais: equipamentos de acesso
(37%), equipamentos para tratamento de superfície e pintura industrial (9%), habitáculos pressurizados
(8%) e diversos (veículos e outros) (5%).
Em 2015, houve redução natural nos investimentos em benfeitorias (3%) e informática (6%), sendo e a
maor parte de nossos investimentos relacionados a habitáculos pressurizados (54%) e equipamentos de
acesso (31%). 6% dos investimentso do período referiram-se a veículos e outros, não tendo sido realizados
investimentos em equipamentos para tratamento de superfície e pintua industrial.
A distribuição dos investimentos em 2016 foi a seguinte: habitáculos pressurizados (26%), equipamentos
para tratamento de superfície e pintura industrial (20%), equipamentos de acesso (20%), informática (17%),
benfeitorias (11%) e diversos (6%).
A Companhia persegue o objetivo de investir em equipamentos que gerem melhoria de produtividade, visto
nosso negócio ser intensivo no uso de mão de obra.
Os planos da Companhia prevê investimentos limitados a equipamentos produtivos que gerem redução
imediata de custos ou necessários para o atendimento a novos contratos de prestação de serviçoes e/ou
locação, além de a estudos para aquisição de ERP e novas oportunidades para aquisições de outras
empresas.
ii.

fontes de financiamento dos investimentos

A Companhia avalia as fontes de investimento disponíveis no mercado financeiro no momento da
realização de investimentos. A escolha da fonte de financiamento é feita com base nos custos dos
financiamentos disponíveis, na liquidez da Companhia no momento da captação, no retorno financeiro
previsto para os projetos de investimento, na previsão de fluxo de caixa e, consequentemente, na liquidez
da Companhia prevista para o horizonte do projeto.
Para eventuais fusões e aquisições, a Companhia considera diversas alternativas para fontes de
financiamento, dentre as quais destacamos: financiamentos bancários, aporte de capital dos sócios, troca de
ações e uso de recursos disponíveis em caixa.
iii.

desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não aplicável.
b.
desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros
ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor
Não aplicável.
c.

novos produtos e serviços, indicando:

i.

descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Não aplicável.
ii.
montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos
ou serviços
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Não aplicável.
iii.

projetos em desenvolvimento já divulgados

Não aplicável.
iv.

montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não aplicável.
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10.9 - Outros fatores com influência relevante
Não há outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional da Companhia e
que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção.
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas
Nos termos do artigo 20 da Instrução CVM Nº 480, a divulgação de projeções e estimativas neste
Formulário de Referência é facultativa, desde que nossa administração não tenha divulgado projeções e
estimativas. Assim, tendo em vista que não divulgamos projeções e estimativas até o momento, optamos
por também não divulgar neste Formulário de Referência projeções de qualquer natureza (inclusive
operacionais e financeiras) relacionadas a nossos negócios ou atividades.
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas
Não houve divulgação de projeções por nossa administração nos últimos três exercícios sociais.
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa

a.

Atribuições de cada órgão e comitê, indicando se possuem regimento interno próprio:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada da Companhia, responsável por fixar a
orientação geral dos negócios da Companhia.
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração deve ser composto por de 3
(três) ou 5 (cinco) membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de
01 (um) ano, sendo permitida a reeleição.
Além das responsabilidades atribuídas ao Conselho de Administração na Lei nº 6.404, de 7 de dezembro
de 1976 Lei das Sociedades por Ações, nosso Estatuto Social determina cumprir-lhe ainda:
•

definir lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de empresas para a
elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia, nos casos de Oferta Pública de Ações
para cancelamento de registro de companhia aberta ou para saída do BOVESPA MAIS;

•

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

•

eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar suas atribuições, observando o disposto no
Estatuto Social;

•

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

•

manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da nossa Diretoria;

•

manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o Estatuto Social da Companhia assim
o exigir;

•

deliberar, quando autorizado pelo Estatuto Social, sobre a emissão de ações ou de bônus de
subscrição;

•

autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de
garantias a obrigações de terceiros;

•

escolher e destituir os auditores independentes;

•

declarar dividendos ou juros sobre o capital próprio, nos termos do nosso Estatuto Social; e

•

a deliberação, dentro dos limites do capital autorizado, sobre a emissão de ações da Companhia,
bônus de subscrição, fixando as condições de emissão, inclusive preço e prazo de integralização,
podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo para o seu exercício nas
emissões desde que a colocação seja feita em segmento de mercado de balcão organizado e/ou
bolsa de valores, conforme artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações.

DIRETORIA
A Diretoria é responsável pela administração dos negócios em geral e pela representação da Companhia
em todos os atos necessários ou convenientes associados aos seus negócios, ressalvados os atos que a Lei
ou nosso Estatuto Social reservem a competência para o Conselho de Administração e/ou para a Assembleia
Geral de acionistas.
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, a Diretoria será composta por, no mínimo, 02 (dois) e, no
máximo, 05 (cinco) diretores, todos residentes no País e eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo
Conselho de Administração, dos quais (i) 1 (um) será o Diretor Presidente, (ii) 1 (um) será o Diretor
Financeiro, (iii) 1 (um) Diretor de Relações com Investidores, ( (iv) 1 (um) Diretor de Operações; e (v) os
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demais, se houver, diretores sem designação específica.

Sem prejuízo das demais atribuições, previstas em lei, compete aos Diretores:
(i) representar a Companhia, em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros e quaisquer
repartições públicas federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista
e entidades paraestatais;
(ii) administrar, gerir e orientar os negócios sociais;

(iii) assinar quaisquer documentos que gerem responsabilidades ou obrigações para a Companhia, incluindo
escrituras, dívidas, letra de câmbio, cheques, ordens de pagamento; e
(iv) abrir, operar ou fechar qualquer conta bancária da Companhia.

CONSELHO FISCAL
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão fiscalizador independente
da diretoria e do conselho de administração da Companhia. O Conselho Fiscal funciona de forma não
permanente, funcionando nos exercícios sociais em que sua instalação for solicitada pelos acionistas, nos
termos da Lei das Sociedades por Ações. Atualmente, o Conselho Fiscal da Companhia não está instalado,
mas, quando em funcionamento, será composto por de 3 (três) ou 5 (cinco) membros, com igual número de
suplentes, eleitos pela Assembleia Geral.
O conselho fiscal da Companhia é responsável por:
•

fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento
dos seus deveres legais e estatutários;

•

opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações
complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembleia geral;

•

opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à Assembleia Geral,
relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos
de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação,
incorporação, fusão ou cisão;

•

denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as
providências necessárias para a proteção dos interesses da companhia, à Assembleia Geral, os
erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à companhia;

•

convocar a Assembleia Geral Ordinária, se os órgãos da administração retardarem por mais de 1
(um) mês essa convocação, e a extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes,
incluindo na agenda das assembleias as matérias que considerarem necessárias;

•

analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas
periodicamente pela companhia;

•

examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar; e

•

exercer essas atribuições, durante a liquidação, tendo em vista as disposições especiais que a
regulam.

COMITÊS ESTATUTÁRIOS E NÃO-ESTATUTÁRIOS
A Companhia não possui comitês estatutários ou não estatutários instituídos.
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b. data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação dos Comitês
Não possuímos conselho fiscal de funcionamento permanente e nosso Conselho Fiscal não se encontra
instalado. Não possuímos Comitês Estatutários ou Não Estatutários de assessoramento ao nosso Conselho
de Administração.
c. mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou Comitê
Não possuímos mecanismos formais de avaliação dos membros de nosso Conselho de Administração.
d. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais
Os Diretores da Companhia terão as seguintes atribuições e poderes individuais:
(i) Cabe ao Diretor Presidente, especialmente:
•

Fazer com que sejam observados o presente Estatuto Social e as deliberações do Conselho de
Administração e da Assembleia Geral;

•

Submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório da Administração
e as contas da Diretoria, juntamente com o relatório dos auditores independentes, bem como a
proposta para alocação dos lucros auferidos no exercício fiscal precedente;

•

Conduzir e coordenar as atividades dos Diretores no âmbito dos deveres e atribuições
estabelecidos para os respectivos Diretores pelo Conselho de Administração e pelo presente
Estatuto Social.

(ii)
Cabe ao Diretor Financeiro coordenar as atividades das áreas econômico-financeiras e contábeis da
Companhia, bem como a tesouraria e a controladoria;
(iii)
Cabe ao Diretor de Relações com Investidores atuar como representante legal da Companhia
perante o mercado de valores mobiliários, a Comissão de Valores Mobiliários – CVM e as Bolsas de
Valores, nos termos e para os fins previstos na legislação aplicável editada pela CVM.

(iv)
Cabe ao Diretor de Operações coordenar a execução das atividades de prestação de serviços,
engenharia, logística e manutenção de equipamentos.
(v)
Os Diretores sem designação específica desempenharão as funções atribuídas a cada um de seus
cargos, as quais serão fixadas pelo Conselho de Administração.

e. mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do Conselho de Administração, dos
Comitês e da Diretoria
Não possuímos mecanismos formais de avaliação individual dos membros de nosso Conselho de
Administração e da nossa Diretoria.
O desempenho dos nossos Diretores é avaliado de acordo com metas globais de nossa Companhia
aprovadas por nosso Conselho de Administração, sendo as referidas metas balizadas pela evolução do
Lucro Antes do Imposto de Renda (LAIR) e do EBITDA, conforme mencionado no item 3.2(i) deste
formulário de referência. O acompanhamento das metas anuais é realizado mensalmente, e a apuração final
dos resultados é feita no ano subsequente ao exercício, após a validação das demonstrações financeiras da
Companhia pela auditoria externa. A avaliação de desempenho é realizada anualmente.
Para informações acerca da avaliação do desempenho da nossa Diretoria, em conjunto, vide item 12.1.”c”
deste Formulário de Referência.
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a. prazos de convocação
Compete ao Conselho de Administração da Companhia convocar a assembleia geral, observado as
disposições da Lei das Sociedades por Ações. Podem também convocar a assembleia geral: (i) o Conselho
Fiscal, nos casos previstos no inciso V, do artigo 163 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) por qualquer
acionista, quando os administradores retardarem, por mais de 60 (sessenta) dias, a convocação nos casos
previstos em lei ou no Estatuto; (iii) por acionistas que representem 5% (cinco por cento), no mínimo, do
capital social, quando os administradores não atenderem, no prazo de 8 (oito) dias, a pedido de convocação
que apresentarem, devidamente fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas; e (iv) por
acionistas que representem 5% (cinco por cento), no mínimo, do capital votante, quando os administradores
não atenderem, no prazo de 08 (oito) dias, a pedido de convocação de Assembleia para instalação do
Conselho Fiscal.
A Lei das Sociedades por Ações exige que todas as Assembleias Gerais sejam convocadas mediante 03
(três) publicações no Diário Oficial da União ou do Estado em que esteja situada a sede da companhia, e
em outro jornal de grande circulação. As publicações da Companhia são atualmente realizadas no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro, veículo oficial do Governo do Estado do Rio de Janeiro, e no jornal O
Dia.
Conforme disposto na Lei das Sociedades por Ações, a primeira convocação deve ser realizada no mínimo
15 (quinze) dias antes da data da Assembleia, e a segunda convocação deve ser realizada com no mínimo
08 (oito) dias de antecedência.
As Assembleias Gerais da Companhia serão instaladas e presididas por acionista escolhido por maioria dos
votos do presente, sendo que o presidente escolherá 01 (um) ou mais secretários.
b. competências
Compete exclusivamente aos acionistas deliberar, em sede de assembleia geral ordinária, sobre as seguintes
matérias:
•

tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações
financeiras;

•

deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos;

•

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

Sem prejuízo das matérias em que a Lei das Sociedades por Ações confere competência aos acionistas,
dependerá da aprovação dos acionistas em Assembleia Geral:
•

instituição de plano de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos administradores e
empregados da Companhia e de sociedades sob o seu controle;

•

deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM;

•

deliberar sobre a saída da Companhia do BOVESPA MAIS, a qual deverá ser comunicada à
BM&FBOVESPA por escrito, com antecedência prévia de 30 (trinta) dias; e

•

escolher a empresa especializada responsável pela elaboração de laudo de avaliação nos casos e
na forma prevista no Estatuto Social, dentre as empresas indicadas em lista tríplice formulada pelo
Conselho de Administração.

c. endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à
disposição dos acionistas para análise
Os documentos relativos à assembleia geral estarão disponíveis aos acionistas nos seguintes endereços:
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Sede da Companhia: Av. Geremário Dantas, n°1.400, lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760401, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
Site da Companhia: www.priner.com.br
d. identificação e administração de conflitos de interesses
Não adotamos um mecanismo específico para identificar conflitos de interesse nas assembleias gerais,
aplicando-se à hipótese as regras constantes na legislação brasileira.
São hipóteses legais de impedimento de voto em razão de conflito de interesses do acionista àquelas (i)
relativas a aprovação de laudo de avaliação de bens com os quais concorrer para a formação do capital
social; (ii) relativas a aprovação de suas próprias contas como administrador; (iii) que possam beneficia-lo
de modo particular; e (iv) que seu interesse seja conflitante com o da Companhia.
e. solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto
Até a data deste Formulário de Referência, não houve nenhuma solicitação de procuração pela administração
para o exercício do direito de voto, tampouco possuímos política estabelecida para tal finalidade. Por esta
razão, observamos o disposto no artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução CVM n. 481,
de 17 de dezembro de 2009.
f. formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração outorgados por
acionistas, indicando se o emissor exige ou dispensa o reconhecimento de firma, notarização,
consularização e tradução juramentada e se o emissor admite procurações outorgadas por
acionistas por meio eletrônico
O acionista que desejar comparecer às assembleias gerais deve comparecer munido de documento de
identidade e comprovante de titularidade de ações de emissão da nossa Companhia expedido pela
instituição financeira depositária.
É facultado a qualquer acionista constituir procurador, ou mais de um, conforme o caso, para comparecer
às assembleias e votar em seu nome. Na hipótese de representação, o acionista deverá observar os termos
do Artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, sendo certo que o procurador deverá ter sido constituído
há menos de 1 (um) ano, e qualificar-se como acionista, administrador, advogado inscrito na Ordem dos
Advogados do Brasil ou, ainda, ser instituição financeira. No caso de procuração em língua estrangeira,
esta deverá ser acompanhada dos documentos societários, quando relativos a pessoa jurídica, e do
instrumento de mandato devidamente vertidos para o português, notarizados e consularizados.
Os acionistas pessoas jurídicas podem ser representados nas assembleias por meio de seus representantes
legais ou por meio de mandatários devidamente constituídos, de acordo com os atos constitutivos de tal
acionista e com as regras do Código Civil não sendo necessário que esse mandatário seja acionista ou
administrador da nossa Companhia ou, ainda, advogado.
Atualmente, não são admitidas procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico.
g. Formalidades necessárias para a aceitação do boletim de voto a distância, quando enviados
diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento, notarização
e consularização
Não aplicável aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014. A Companhia não pretende
adotar voto à distância no exercício de 2017, nos termos da Instrução CVM n.º 570, de 18 de novembro de
2015.
h. Se a Companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância ou
de participação a distância
Não aplicável aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014. A Companhia não pretende
adotar voto à distância no exercício de 2017, nos termos da Instrução CVM n.º 570, de 18 de novembro de
2015.
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i. Instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas ou
candidatos a membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal no boletim de voto a
distância
Não aplicável aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014. A Companhia não pretende
adotar voto à distância no exercício de 2017, nos termos da Instrução CVM n.º 570, de 18 de novembro de
2015.
j. Se a Companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a
receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias
A Companhia não mantém fóruns ou páginas na rede mundial de computadores destinados a receber ou
compartilhar comentários dos acionistas.
k. Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto a
distância
Conforme indicado nos itens "g" a "i", acima, e nos termos da Instrução CVM nº 570, de 18 de novembro
de 2015, a Companhia não adotou voto à distância nos últimos três exercícios sociais e não pretende adotar
essa prática no exercício de 2017.
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O Conselho de Administração será composto por um número mínimo de 03 (três) e no máximo de 05
(cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 1 (um) ano, podendo ser
reeleitos.
O Conselho de Administração deverá se reunir ordinariamente, no mínimo a cada 06 (seis) meses, e
extraordinariamente, sempre que convocado na forma do Estatuto Social da Companhia.
As reuniões do Conselho de Administração deverão ser convocadas pelo Presidente do Conselho de
Administração ou, na sua ausência, por qualquer dos membros do conselho de administração, com ao menos
15 (quinze) dias de antecedência, com indicação de data, hora e local, sendo certo que com ao menos 8
(oito) dias de antecedência, os membros do Conselho de Administração da Companhia receberão uma pauta
contendo a ordem do dia relativa a todos os assuntos a serem tratados na reunião. As reuniões serão
validamente instaladas com a presença da maioria dos membros do conselho de administração. Contudo,
independentemente de qualquer das formalizadas todas reuniões do conselho de administração serão
validamente instaladas com a presença da totalidade dos membros do conselho.
a. Número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número de reuniões
ordinárias e extraordinárias
Ordinárias: 2 (dois)
Extraordinárias: 2 (dois)
b. Se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao
exercício do direito de voto de membros do Conselho de Administração
Não há.
c. Regras de identificação e administração de conflitos de interesses
Vide item 16.3 deste Formulário de Referência.
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12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem
A Companhia, seus acionistas, seus administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver,
por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou
controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade,
eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei 6.404/76, no Estatuto Social,
nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de
Valores Mobiliários, 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 Sanções, do
Contrato de Participação do Novo Mercado e do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do
Mercado.
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Yoshiro Marcelo Sakaki Leal

13/07/1977

Pertence apenas à Diretoria

13/03/2018

1 ano

2

909.654.005-06

Engenheiro

19 - Outros Diretores

13/03/2018

Sim

0.00%

Diretor de Operações da Companhia

Não se aplica.

Túlio Cintra

07/03/1969

Pertence apenas à Diretoria

13/03/2018

1 ano

4

120.423.248-25

Engenheiro

10 - Diretor Presidente / Superintendente

13/03/2018

Sim

0.00%

MARCELO GONÇALVES COSTA

19/08/1965

Pertence apenas à Diretoria

13/03/2018

1 ano

4

961.422.437-15

Administrador

12 - Diretor de Relações com Investidores

13/03/2018

Sim

0.00%

Pedro Henrique Chermont de Miranda

24/08/1973

Pertence apenas ao Conselho de Administração

31/03/2017

1 ano

2

023.120.657-70

Engenheiro

20 - Presidente do Conselho de Administração

31/03/2017

Sim

100.00%

Bruno de Mello Pereira

23/12/1974

Pertence apenas ao Conselho de Administração

31/03/2017

1 ano

1

054.224.087-48

Administrador de
Empresas

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

31/03/2017

Sim

100.00%

Roberto Carmelo de Oliveira

29/11/1954

Pertence apenas ao Conselho de Administração

31/03/2017

1 ano

2

399.935.827-00

Engenheiro

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

31/03/2017

Sim

100.00%

Não.

Diretor Financeiro da Companhia

Não se aplica.

Não se aplica.

Ver item 16.2 deste Formulário de Referência
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Yoshiro Marcelo Sakaki Leal - 909.654.005-06
Yoshiro Marcelo Sakaki Leal - 909.654.005-06
As principais experiências profissionais do Sr. Yoshiro Marcelo Sakaki Leal nos últimos 5 anos incluem (i) de 2006 a 2013, exerceu os cargos de Engenheiro II, Engenheiro III, Coordenador de Produção e Gerente de
Operações na Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S/A, companhia aberta atuante nas áreas de bens industriais, construção e engenharia e serviços diversos; e (ii) Superintende de Operações, em 2015, e,
desde outubro/2015, Diretor de Operações da Companhia.
Nos últimos 5 anos, o Sr. Yoshiro Marcelo Sakaki Leal não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.
Túlio Cintra - 120.423.248-25
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As principais experiências profissionais do Sr. Túlio Cintra nos últimos 5 anos incluem (i) Diretor Presidente da Priner Serviços Industriais S.A. (atual denominação da Mills SI Serviços Industriais S.A.) desde 2012,
companhia fechada especializada em serviços de acesso para manutenção de plantas industriais, pintura industrial, tratamento de superfície, isolamento térmico e câmara pressurizada; e (ii) Chief Investment Officer
da Odebrecht Óleo e Gás S.A. de 2006 a 2012, sociedade anônima fechada voltada para atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural.
Nos últimos 5 anos, o Sr. Túlio Cintra não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.
MARCELO GONÇALVES COSTA - 961.422.437-15
O Sr. Marcelo Gonçalves Costa ingressou na Companhia em agosto de 2013 e ocupou cargos relevantes. Foi Gerente Financeiro, de agosto de 2013 a março de 2014 e Diretor Financeiro desde abril de 2014 e
Diretor de Relações com Investidores desde março de 2017. Além disso, nos últimos 5 anos, (i) foi professor de finanças, contabilidade e gestão de operações/varejo, em cursos de extensão e MBAS no IBMEC e
INFNET, de 2010 a 2013; e (ii) ocupou diversos cargos de gerência na SHV Gás Brasil (Supergasbrás e Minasgás), empresa que atua no setor de energia, do período de 1997 a 2012, tais como, Gerente Corporativo
de Tesouraria, Gerente de Planejamento Estratégico, Gerente de Tesouraria, Gerente Financeiro.
Nos últimos 5 anos, o Sr. Marcelo Gonçalves Costa não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.
Pedro Henrique Chermont de Miranda - 023.120.657-70
As principais experiências profissionais do Sr. Pedro Henrique Chermont de Miranda incluem (i) Sócio Fundador da Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda. (desde 2008) gestora de investimentos em ações no
Brasil (em Bolsa e Private Equity); (ii) Membro do Conselho de Administração da Springs Global Participações S/A (desde 2012), companhia aberta do setor têxtil; (iii) Membro do Conselho de Administração da
Saraiva Livreiros e Editores S.A. (em 2015), companhia aberta que atua nos ramos editorias, varejista e de educação; (iv) Membro do Conselho de Administração da Priner Serviços Industriais S.A. (atual
denominação da Mills SI Serviços Industriais S.A.) (desde 2014), companhia fechada que atua no segmento de serviços industriais; (v) Membro do Conselho de Administração da BR Home Center; (vi) Membro do
Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar (2009 a 2014), companhia aberta do setor varejista; (vii) Membro do Conselho de administração da Mills Andaimes Tubulares do Brasil S.A. (2009 a 2012),
companhia aberta que atua no setor de serviços de engenharia e aluguel de equipamentos; (viii) Membro do Conselho de administração da Globex Utilidades S.A. (detentora das marcas Ponto Frio e Pontofrio.com)
(2006 a 2008), que atua no ramo varejista e de comércio eletrônico; (ix) Membro do Conselho de administração da Rossi Residencial S.A .2000 a 2002), companhia aberta do ramo de construção; e (x) Sócio Diretor
da Investidor Profissional (IP) Gestão de Recursos (1995 a 2008), gestora de investimentos.
Nos últimos 5 anos, o Sr. Pedro Henrique Chermont de Miranda não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem
como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.
Bruno de Mello Pereira - 054.224.087-48
As principais experiências profissionais do Sr. Bruno de Mello Pereira incluem: (i) sócio da Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda. (desde 2008) gestora de investimentos em ações no Brasil (em Bolsa e Private
Equity); (ii) Membro do Conselho de Administração da Priner Serviços Industriais S.A. (desde 2015), companhia atuante no setor serviços e manutenção industrial; (iii) diretor financeiro da Casa Show S.A. em 2009,
empresa do setor de varejo de material de construção; (iv) analista de empresas (sell side) no UBS Pactual, acompanhando o setor financeiro no Brasil e na America Latina (2000 a 2008); (v) analista de empresas
(sell-side) no Banco Icatu (1997 a 1999) acompanhando o setor bancário no Brasil; (vi) auditor na Ernst & Young (1994 a 1996) O Sr. Bruno de Mello Pereira é graduado em administração de empresas pela UFF
(Universidade Federal Fluminense) e possui certificação CFA (Chartered Financial Analyst).
Nos últimos 5 anos, o Sr. Bruno de Mello Pereira não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.
Roberto Carmelo de Oliveira - 399.935.827-00
O Sr. Roberto Carmelo de Oliveira ingressou na Companhia em 2013, e exerceu diversos cargos relevantes. Foi Diretor Comercial de novos negócios de novembro de 2013 a fevereiro de 2015. Desde abril de 2015,
ocupa o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. Além disso, de 1989 a 2013, exerceu os cargos de Diretor Comercial de Novos Negócios, Diretor da Divisão de Serviços Industriais, Gerente
da Filial de São Paulo, Gerente da Filial de Camaçari-BA, Gerente Geral de coligada MNKF – Imperator, Gerente da Divisão Industrial, Gerente da Filial do Rio de Janeiro, Engenheiro de Vendas e Engenheiro
Supervisor de Obras na Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S/A, companhia aberta atuante nas áreas de bens industriais, construção e engenharia e serviços diversos.
Nos últimos 5 anos, o Sr. Roberto Carmelo de Oliveira não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional.
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12.7/8 - Composição dos comitês
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Na data deste Formulário de Referência, não havia comitês estatutários, de auditoria, financeiro ou de remuneração.
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a
administradores do emissor, controladas e controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há.
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

023.120.657-70

Prestação de serviço

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2016
Administrador do Emissor

Pedro Henrique Chermont de Miranda

Controlador Direto

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Leblon Equities Partners V Fundo de Investimento em Participações

15.189.579/0001-50

Prestador de Serviço
Observação

O Sr. Pedro Henrique Chermont de Miranda é sócio de sociedade que atua como gestora de carteira do Leblon Equities Partners V Fundo de Investimento em Participações
Administrador do Emissor

Bruno de Mello Pereira

054.224.087-48

Prestação de serviço

Controlador Direto

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Leblon Equities Partners V Fundo de Investimento em Participações

15.189.579/0001-50

Prestador de Serviço
Observação

O Sr. Bruno de Mello Pereira é sócio de sociedade que atua como gestora de carteira do Leblon Equities Partners V Fundo de Investimento em Participações

Exercício Social 31/12/2015
Administrador do Emissor

Pedro Henrique Chermont de Miranda

023.120.657-70

Prestação de serviço

Controlador Direto

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Leblon Equities Partners V Fundo de Investimento em Participações

15.189.579/0001-50

Prestador de Serviço
Observação
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
O Sr. Pedro Henrique Chermont de Miranda é sócio de sociedade que atua como gestora de carteira do Leblon Equities Partners V Fundo de Investimento em Participações
Administrador do Emissor

Bruno de Mello Pereira

054.224.087-48

Prestação de serviço

Controlador Direto

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Leblon Equities Partners V Fundo de Investimento em Participações

15.189.579/0001-50

Prestador de Serviço
Observação

O Sr. Bruno de Mello Pereira é sócio de sociedade que atua como gestora de carteira do Leblon Equities Partners V Fundo de Investimento em Participações

Exercício Social 31/12/2014
Administrador do Emissor

Pedro Henrique Chermont de Miranda

023.120.657-70

Prestação de serviço

Controlador Direto

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Leblon Equities Partners V Fundo de Investimento em Participações

15.189.579/0001-50

Prestador de serviços
Observação

O Sr. Pedro Henrique Chermont de Miranda é sócio de sociedade que atua como gestora de carteira do Leblon Equities Partners V Fundo de Investimento em Participações
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores
A nossa Companhia mantém apólice de Seguros de Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores
(D&O) com cobertura, contratada com a Tokio Marine Seguradora S.A. (CNPJ n° 33.164.021.0001-00),
mediante o pagamento de prêmio no valor de R$ 12.672,26 (doze mil seiscentos e setenta e dois reais e
vinte e seis centavos), pagos em 04 (quatro) parcelas sem juros, e tendo o limite total de indenização
correspondente a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). A vigência do referido seguro é das 24 horas do
dia 30/11/2016 até às 24h do dia 30/11/2017, sendo renovável anualmente, sem franquia e com âmbito de
cobertura no território mundial, jurisdição brasileira.

Este seguro se estende aos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal
(“Segurados”). O objetivo deste contrato de seguro é o pagamento das perdas devidas pelo Segurados, pelos
fatos e/ou reclamações decorrentes de atos de Gestão. A extensão de cobertura da referida apólice abrange,
dentre outras hipóteses, custos emergenciais, danos morais, práticas trabalhistas indevidas,
indisponibilidade de bens e direitos, confisco de bens, restrição de liberdade, extradição e deportação e
bloqueio de conta corrente (Penhora On-Line), questões tributárias ou fiscais, descumprimento de normas
definidas por órgãos reguladores; demandas movidas por acionistas, principalmente minoritários, que se
sentem prejudicados em decisões dos gestores em relação a políticas comerciais, distribuição de dividendos,
operações de financiamentos, perdas no mercado de derivativos, entre outras inúmeras causas; demandas
causadas por clientes, fornecedores, terceirizadas, por disputas comerciais e cobrança de dívidas da
Companhia que tenha envolvimento do gestor.
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12.12 - Práticas de Governança Corporativa
Somos uma companhia comprometida em manter elevados padrões de governança corporativa, baseada em
princípios que privilegiam a transparência, tratamento igualitário dos acionistas, prestação de contas,
responsabilidade corporativa e respeito aos acionistas. Observamos determinadas recomendações do
Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC). Entretanto, não adotamos nenhum código em particular.
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12.13 - Outras informações relevantes
Entendemos não haver informações adicionais a serem fornecidas neste item.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

a.

objetivos da política ou prática de remuneração:

Apoiar manutenção de cultura corporativa sólida e uma gestão voltada ao engajamento, com um programa
de avaliação de desempenho por competências e metas de acordo com as práticas de mercado,
possibilitando a atração e retenção de profissionais qualificados, motivando-os a atingir resultados e a criar
valor para os nossos acionistas.
A remuneração dos nossos administradores se baseia nos quatro pilares de nossos valores: honestidade,
eficiência, simplicidade e meritocracia. Buscamos nossa estratégia de liderança de mercado por meio do
nosso compromisso com resultados, a valorização do ser humano e a união para construção do sucesso.
Seguindo esta missão, e pelo princípio da meritocracia, nossa política de remuneração tem como principais
objetivos reconhecer nossos administradores pelo seu grau de contribuição ao negócio, reconhecendo os
talentos e o recompensando o seu desempenho conforme evolução e aderência aos desafios propostos, ao
mesmo tempo que busca promover o alinhamento dos interesses dos nossos administradores com os
interesses dos nossos acionistas.
b.
i.

composição da remuneração, inclusive:
descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles;

Segue abaixo a descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles segregados por
órgão da administração:

➢ Conselho de Administração

Composição da Remuneração
Remuneração Fixa Anual

Remuneração Variável

Benefícios Pós-Emprego
Benefícios Motivados pela Cessação
do Exercício do Cargo

Remuneração baseada em Ações

Descrição e Objetivos
Na data deste Formulário de Referência, os membros do nosso
Conselho de Administração não fazem jus a remuneração fixa
ou benefícios indiretos.
Na data deste Formulário de Referência, os membros do nosso
Conselho de Administração não fazem jus a remuneração
variável, incluindo, mas não se limitando a, bônus,
participações nos resultados, remuneração por participação em
reuniões e comissões.
Na data deste Formulário de Referência, os membros do
Conselho de Administração não fazem jus a benefícios pósemprego.
Na data deste Formulário de Referência, os membros do
Conselho de Administração não fazem jus a benefícios
motivados pela cessação do exercício do cargo.
Os membros do Conselho de Administração não fazem jus à
remuneração baseada em Ações, exceto o conselheiro Roberto
Carmelo de Oliveira. Esse benefício lhe foi concedido à época
em que ocupava o cargo de diretor da Companhia. Para mais
informações sobre os planos acima mencionados, ver o item
13.4 deste Formulário de Referência.

Na data deste Formulário de Referência, os membros do Conselho de Administração possuem
investimentos na Companhia, através de quotas no FIP Leblon Equities Partner V.

PÁGINA: 144 de 230

Formulário de Referência - 2017 - PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.

Versão : 4

13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

Diretoria Estatutária
Composição da Remuneração

Remuneração Fixa Anual

Descrição e Objetivos
Os membros da nossa Diretoria Estatutária fazem jus a uma
remuneração fixa mensal, refletida num salário base, com o
objetivo de manter o equilíbrio em relação à prática do mercado
em geral, e que é definida por nosso Conselho de
Administração, correspondente aos honorários atribuídos ao
exercício da função acrescidos dos seguintes benefícios: plano
de saúde e seguro de vida contributários.
O salário base leva em consideração o nível de
responsabilidade do cargo, o desenvolvimento e a experiência
do executivo, bem como o seu valor no mercado de trabalho
(considerando dados de mercado, oriundos de pesquisas
salariais realizadas pela nossa Companhia)

Remuneração Variável

Os membros da Diretoria Estatutária fazem jus à remuneração
por participação nos resultados baseada no cumprimento dos
resultados previstos em orçamento, observando indicadores
alinhados ao planejamento estratégico da nossa Companhia,
definidos com base em nosso plano de negócios e nos
resultados a serem alcançado. A participação em resultado tem
como principal objetivo, reconhecer a participação da Diretoria
no desempenho da nossa Companhia em um determinado ano.
O valor dessa participação em resultados da Diretoria é igual
para todos os Diretores, de modo a refletir a crença que o que
deve gerar resultados, é o esforço coordenado entre todos para
a consecução da geração de valor.
Os membros da Diretoria Estatutária não fazem jus à
remuneração por bônus, participação em reuniões, e comissões.

Benefícios Pós-Emprego

Benefícios Motivados pela Cessação
do Exercício do Cargo

Remuneração baseada em Ações

Os membros da Diretoria Estatutária não fazem jus a benefícios
pós-emprego.
Os membros da Diretoria Estatutária celebraram contratos de
trabalho junto à nossa Companhia, cuja vigência se refere ao
período de mandato do Diretor, e que dispõe que, em caso de
destituição do cargo de Diretor Estatutário, os referidos
Diretores farão jus aos salários vincendos até o encerramento
do referido contrato de trabalho.
Os membros da Diretoria Estatutária fazem jus à remuneração
baseada em ações, por meio dos nossos Planos de Opções de
Ações. O referido plano visa à atração e retenção de
profissionais que agreguem valores para os nossos resultados.
Para mais informações sobre os planos acima mencionados, ver
o item 13.4 deste Formulário de Referência.

Diretoria Não Estatutária
Na data deste Formulário de Referência, não possuímos Diretoria Não Estatutária.
Conselho Fiscal

PÁGINA: 145 de 230

Formulário de Referência - 2017 - PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.

Versão : 4

13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

Na data deste Formulário de Referência, não possuímos Conselho Fiscal instalado.
Comitês
Na data deste Formulário de Referência, não possuímos Comitês Estatutários ou Não-Estatutários
instalados.
ii. qual a proporção de cada elemento na remuneração total.
De acordo com a tabela abaixo, as proporções de cada elemento na remuneração total para o exercício
social de 2016, 2015 e 2014 foram, aproximadamente:

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2016
Composição da Remuneração
Remuneração Fixa Mensal

Conselho
de
Administração
-

Conselho Fiscal

Diretoria
Estatutária

-

Salário ou pró-labore

-

-

58%

Benefícios Diretos ou Indiretos

-

-

3%

Participação em Comitês

-

-

-

Outros (FGTS)

-

-

3%

Remuneração Variável

-

-

Bônus

-

-

-

Participação nos Resultados

-

-

17%

Participações em Reuniões

-

-

Comissões

-

-

-

Outros

-

-

-

Benefícios Pós-Emprego

-

-

-

Cessação do Exercício do Cargo
Remuneração Baseada em Ações (Outorga de
Opções)
TOTAL

-

-

100%1

-

100,00%

-

20%
100,00%

1

Os membros do Conselho de Administração da Companhia não são remunerados por ações, exceto o
conselheiro Roberto Carmelo de Oliveira. Esse benefício é decorrente do Primeiro Plano de Opções da
Companhia e lhe foi outorgado à época que era diretor da Companhia.

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2015
Composição da Remuneração

Conselho
de
Administração

Conselho Fiscal

Diretoria
Estatutária

Remuneração Fixa Mensal
Salário ou pró-labore

-

-

63%

Benefícios Diretos ou Indiretos

-

-

4%
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
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Participação em Comitês

-

-

-

Outros (FGTS)

-

-

5%

Bônus

-

-

-

Participação nos Resultados

-

-

20%

Participações em Reuniões

-

-

Comissões

-

-

-

Outros

-

-

-

Benefícios Pós-Emprego

-

-

-

Cessação do Exercício do Cargo
Remuneração Baseada em Ações (Outorga de
Opções)

-

-

-

Remuneração Variável

TOTAL

100%

1

100,00%

-

8%
100,00%

1

Os membros do Conselho de Administração da Companhia não são remunerados por ações, exceto o
conselheiro Roberto Carmelo de Oliveira. Esse benefício é decorrente do Primeiro Plano de Opções da
Companhia e lhe foi outorgado à época que era diretor da Companhia.

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2014
Composição da Remuneração

Conselho
de
Administração

Conselho Fiscal

Diretoria
Estatutária

Remuneração Fixa Mensal
Salário ou pró-labore

-

-

74%

Benefícios Diretos ou Indiretos

-

-

Participação em Comitês

-

-

5%
-

Outros (FGTS)

-

-

6%

Bônus

-

-

-

Participação nos Resultados

-

-

Participações em Reuniões

-

-

14%
-

Comissões

-

-

-

Outros

-

-

-

Benefícios Pós-Emprego

-

-

-

Cessação do Exercício do Cargo
Remuneração Baseada em Ações (Outorga de
Opções)
TOTAL

-

-

-

-

-.

1%

%

-

100%

Remuneração Variável

iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
Conselho de Administração
Os membros do Conselho de Administração da Companhia não são remunerados. A remuneração por ações
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

que faz jus o conselheiro Roberto Carmelo de Oliveira é decorrente do Primeiro Plano de Opções da
Companhia e lhe foi outorgado à época que era diretor da Companhia. Para maiores informações verificar
o item 13.2 e 13.5 do Formulário de Referência.
Diretoria Estatutária
A parcela fixa da remuneração dos diretores estatutários é determinada de acordo com os padrões de
mercado para o segmento de manutenção industrial, sendo reajustada anualmente em função do dissídio
mandatório e/ou a título de mérito. O programa de remuneração variável é baseado em três indicadores
financeiros: Ebitda, EVA e geração de caixa operacional. Caso sejam atingidas as metas planejadas para
esses indicadores, um percentual de até 30% do EVA será distribuído a todos os funcionários a título de
Participação nos resultados (PLR). Além disso, para uma equipe de executivos chave ao crescimento da
companhia, poderá ser distribuído até 20% do Ebitda que exceder as metas anuais, e desde que todos os
indicadores tenham sido superados. O valor será definido de forma individual segundo planilhas que
monitoram o atingimento das metas definidas para sua respectiva unidade de negócio/área e acordadas no
final do ano fiscal anterior ao exercício. Temos também como remuneração variável, a distribuição de PLR
estabelecidos em Convenção Coletiva de Trabalho, o qual são regidas através da representatividade dos
sindicatos das categorias e sindicato patronal.
Com relação aos planos de outorgas de opções de compra descritos no item 13.4 do Formulário de
Referência, assegurado aos Diretores Estatutários, a quantidade de opções outorgadas é remunerada com
base no valor justo das opções concedidas que é calculado com base nas seguintes metodologias:
(I)
Primeiro Plano de Opções da Companhia: Black, Scholes & Merton – BSM e Binomial. Essas
duas metodologias consideram as seguintes premissas: (i) taxa livre de risco, (ii) preço de exercício (Opção
de Compra no montante de R$ 0,516 por ação e a Opção de Venda correspondente a 5,2 vezes o EBITDA
do ano anterior, reduzido da dívida líquida e dividido pelo número total de ações da Companhia); (iii) vida
da opção de venda; (iv) volatilidade; (v) preço da ação da data base; (vi) taxa de dividendos; (vii) preço por
ação; e (viii) quantidade de opções, (ix) restrição a venda das ações.
O montante apurado para o ano de 2015 foi de R$ 547.000,00 (quinhentos e quarenta e sete mil reais). Para
o ano de 2016, o montante apurado foi de R$ 181.000,00 (cento e oitenta mil reais).
O valor justo de opções é determinado pela metodologia BSM e posteriormente os resultados são
confrontados com os resultados obtidos com a aplicação do método binominal.
(II)
Segundo Plano de Opções da Companhia – Black, Scholes & Merton – BSM. Essa metodologia
considera as seguintes premissas: (i) taxa livre de risco, (ii) preço de exercício (Opção de Compra no
montante de R$ 0,01 por ação e a Opção de Venda correspondente a 5,2 vezes o EBITDA do ano anterior,
reduzido da dívida líquida e dividido pelo número total de ações da Companhia); (iii) vida da opção; (iv)
volatilidade; (v) preço da ação da data base; (vi) taxa de dividendos; (vii) preço por ação; e (viii) quantidade
de opções; (ix) restrição a venda das ações.
O montante apurado para o ano de 2016 foi de R$ 784.000,00 (setecentos e oitenta e quatro mil reais). Para
o ano de 2017, o montante previsto é de R$ 662.000,00 (seiscentos e sessenta e dois mil reais).
Diretoria Não Estatutária
Na data deste Formulário de Referência, não possuímos Diretoria Não Estatutários instalada.
Conselho Fiscal
Na data deste formulário de referência, nosso Conselho Fiscal não está instalado. A remuneração fixa dos
membros do Conselho Fiscal, caso este seja instalado, será representada pelo pagamento de parcela fixa
mensal (honorários), tendo como referência o valor de 10% da remuneração que, em média, é atribuída aos
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diretores estatutários, conforme artigo 162 da Lei no 6.404, de 07 de dezembro de 1976, conforme alterada,
não computados os benefícios, verbas de representação e participação nos lucros.
Comitês
Na data deste Formulário de Referência, não possuímos Comitês Estatutários ou Não-Estatutários
instalados.
iv. razões que justificam a composição da remuneração
As razões que justificam a composição da remuneração são o incentivo à melhoria da gestão e à
permanência dos executivos da Companhia, visando ganhos pelo comprometimento com os resultados de
longo prazo e com o desempenho de curto prazo da Companhia.
Assim, de acordo com os nossos valores, acreditamos no princípio da meritocracia, ou seja, cada
colaborador cresce e é recompensado na medida dos seus resultados, em conformidade ainda com as suas
responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional. Os
desempenhos diferenciados serão fortemente recompensados observado os critérios de remuneração
variável.
A existência da prática de remuneração variável e de remuneração baseada em ações permite o
compartilhamento do risco e de nosso resultado com nossos principais executivos, características de uma
política transparente e voltada para o alcance de resultados duradouros, que viabilizem a nossa
perpetuidade, bem como a criação de valor aos nossos acionistas.
iv. a existência de membros não remunerados pela Companhia e a razão para esse fato
Os membros do Conselho de Administração, em regra, não fazem jus a qualquer remuneração para
exercerem os referidos cargos, pois participam da sociedade que atua como gestora de carteira do Leblon
Equities Partners V Fundo de Investimento em Participações ou prestam serviços de consultoria à
Companhia.
A remuneração por ações que faz jus o conselheiro Roberto Carmelo de Oliveira é decorrente do Primeiro
Plano de Opções da Companhia e lhe foi outorgada à época que era diretor da Companhia.
c.

principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de
cada elemento da remuneração:

Os principais indicadores financeiros de desempenho para a determinação da parcela variável da
remuneração dos administradores são o Ebitda e o Fluxo de Caixa. A parcela variável da remuneração dos
administradores é determinada a partir do atingimento dos indicadores financeiros na Companhia e das
metas na unidade de negócio/área sob sua responsabilidade.
d.

como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho:

A remuneração é composta de uma parcela variável relevante, representada pela participação nos resultados
da Companhia, e os valores a serem distribuídos são diretamente proporcionais aos indicadores financeiros
e metas de área, apurados anualmente, conforme fórmula descrita no item (c) acima.

e.

como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses de curto, médio e longo
prazo da Companhia:

A nossa política de remuneração se baseia no nosso desempenho e sustentabilidade financeira, bem como
na promoção da retenção e motivação dos nossos administradores, tanto no curto quanto no médio e longo
prazo. Dessa forma, a nossa política de remuneração é estruturada de forma a alinhar os interesses de nossos
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colaboradores aos dos nossos acionistas. Além da remuneração fixa concedida aos administradores,
contamos também com a concessão aos nossos administradores de remuneração variável de forma a criar
mecanismos de retenção e motivação de tais administradores em consonância com o nosso desempenho.
Nesse sentido, a prática de remuneração aplicada alinha os interesses dos nossos administradores aos da
nossa Companhia e de nossos acionistas, na medida em que uma parcela de remuneração dos diretores
estatutários, por exemplo, depende do alcance de metas e obtenção de resultados pela nossa Companhia.
Adicionalmente, os membros da Diretoria e um membro do Conselho de Administração gozam do direito
aos Planos de Opções de Ações da Companhia. Para mais informações, ver o item 13.4 deste Formulário
de Referência.
f.

existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos
ou indiretos:

Não aplicável.
g.

existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado
evento societário, tal como a alienação do controle societário da Companhia:

Nos termos dos contratos de outorgas de opções, celebrados com os administradores e certos empregados
da Companhia, no âmbito do nosso Primeiro e Segundo Plano de Opções de Compra de Ações referido no
item 13.4 deste Formulário de Referência, o exercício das opções pelos beneficiários será antecipado caso
se verifique a ocorrência de algum dos eventos de liquidez abaixo citados: (i) caso a nossa Companhia
realize uma oferta inicial de ações correspondente a, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) de seu
capital social; ou (ii) caso haja a transferência do controle, direto ou indireto, da Companhia a um terceiro.
Para maiores informações verificar item 13.4 deste Formulário de Referência.
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Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

3,00

3,90

6,90

Nº de membros remunerados

0,00

3,90

3,90

Salário ou pró-labore

0,00

2.218.000,00

2.218.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

137.000,00

137.000,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

118.000,00

118.000,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

FGTS

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

720.000,00

720.000,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

662.000,00

662.000,00

0,00

3.855.000,00

3.855.000,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

4,08

4,00

0,00

8,08

Nº de membros remunerados

1,00

4,00

0,00

5,00

Salário ou pró-labore

0,00

2.502.000,00

0,00

2.502.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

128.000,00

0,00

128.000,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

128.000,00

0,00

128.000,00

Remuneração fixa anual
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FGTS

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

718.000,00

0,00

718.000,00

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

21.000,00

872.000,00

0,00

893.000,00

4.348.000,00

0,00

4.369.000,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Baseada em ações (incluindo
opções)
Observação

Total da remuneração

O conselheiro Roberto Carmelo é o
único conselheiro que faz jus a
remuneração por ações. Esse
benefício é decorrente do Primeiro
Plano de Opções da Companhia e
lhe foi outorgado à época que era
diretor da Companhia.
21.000,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2015 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

4,67

3,33

0,00

8,00

Nº de membros remunerados

1,00

3,33

0,00

4,33

Salário ou pró-labore

0,00

1.748.000,00

0,00

1.748.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

109.000,00

0,00

109.000,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

140.000,00

0,00

140.000,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

FGTS

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

553.000,00

0,00

553.000,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00
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Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

53.000,00

234.000,00

0,00

287.000,00

2.784.000,00

0,00

2.837.000,00

Baseada em ações (incluindo
opções)
Observação

Total da remuneração

O conselheiro Roberto Carmelo é o
único conselheiro que faz jus a
remuneração por ações. Esse
benefício é decorrente do Primeiro
Plano de Opções da Companhia e
lhe foi outorgado à época que era
diretor da Companhia.
53.000,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2014 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

4,00

3,50

0,00

7,50

Nº de membros remunerados

0,00

3,50

0,00

3,50

Salário ou pró-labore

0,00

2.454.000,00

0,00

2.454.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

157.000,00

0,00

157.000,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

196.000,00

0,00

196.000,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

FGTS

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

478.000,00

0,00

478.000,00

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

22.000,00

0,00

22.000,00

Descrição de outras
remunerações variáveis
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Observação

Total da remuneração

0,00

3.307.000,00

0,00

3.307.000,00
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Número total de membros
Número total de membros
remunerados
Bônus
Valor mínimo previsto no plano
de remuneração
Valor máximo previsto no plano
de remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas
Valor efetivamente reconhecido
no resultado no exercício social.
Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano
de remuneração
Valor máximo previsto no plano
de remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas
Valor efetivamente reconhecido
no resultado do exercício social

Exercício Social corrente (2017)
Conselho de
Administração
Diretoria Estatutária
3
3,9

Conselho Fiscal
-

Total
6,9

-

3,9

0

3,9

-

-

-

-

-

-

-

-

450.000,00

450.000,00

-

720.000,00

720.000,00

-

720.000,00

720.000,00

-

-

-

-

-

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

4

-

8,08

Exercício Social encerrado em 31/12/2016

Número total de membros
Número total de membros
remunerados
Bônus
Valor mínimo previsto no plano
de remuneração
Valor máximo previsto no plano
de remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas
Valor efetivamente reconhecido
no resultado no exercício social.
Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano
de remuneração
Valor máximo previsto no plano
de remuneração

Conselho de
Administração
4,08
0

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

650.000,00
-

720.000,00
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Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas
Valor efetivamente reconhecido
no resultado do exercício social

-

720.000,00

-

718.000,00

Exercício Social encerrado em 31/12/2015

Número total de membros
Número total de membros
remunerados
Bônus
Valor mínimo previsto no plano
de remuneração
Valor máximo previsto no plano
de remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas
Valor efetivamente reconhecido
no resultado do exercício social
Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano
de remuneração
Valor máximo previsto no plano
de remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas
Valor efetivamente reconhecido
no resultado do exercício social

Conselho de
Administração
4,67
-

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

3,33

-

8

3,33

3,33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

450.000,00
600.000,00
600.000,00
553.000,00

Exercício Social encerrado em 31/12/2014

Número total de membros
Número total de membros
remunerados
Bônus
Valor mínimo previsto no plano
de remuneração
Valor máximo previsto no plano
de remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas
Valor efetivamente reconhecido
no resultado dos 3 últimos
exercícios sociais
Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano
de remuneração

Conselho de
Administração
4

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

3,5

-

0

3,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total
7,5
3,5

-

400.000,00

PÁGINA: 156 de 230

Formulário de Referência - 2017 - PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.

Versão : 4

13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
Valor máximo previsto no plano
de remuneração
Valor previsto no plano de
remuneração, caso as metas sejam
atingidas
Valor efetivamente reconhecido
no resultado do exercício social

-

480.000,00
-

-

480.000,00
-

-

478.000,00
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a.

termos e condições gerais

O Primeiro Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 01 de dezembro de 2014 (“ Primeiro Plano de Opções”) para os administradores e determinados
empregados da Companhia, aditado em 02 de dezembro de 2014, aditado em 15 de dezembro de 2017
O Primeiro Plano de Opções definiu que o número de ações ordinárias, escriturais, sem valor nominal, a serem
emitidas não poderá superar o montante de 5% (cinco por cento) do capital social da Companhia, que corresponde
a 4.622.285 ações, sendo outorgada 4.622.278 opções, das quais 2.560.743 foram outorgadas para os
administradores.
O Segundo Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 28 de abril de 2016 (“ Segundo Plano de Opções”) para um ou mais membros da diretoria e/ou do
conselho de administração da Companhia, sendo seu prazo de exercício alterado em Reunião de Conselho de
Administração realizado em 05 de dezembro de 2016.
O Segundo Plano de Opções definiu que o número de ações ordinárias, escriturais, sem valor nominal, a serem
emitidas não poderá superar o montante de 1.262.607 (um milhão duzentas e sessenta e duas mil seiscentas e sete)
ações representativas do capital social da Companhia.
O Terceiro Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 15 de dezembro de 2017 (“ Terceiro Plano de Opções”, em conjunto denominados “Planos de Opções”)
para administradores e certos empregados da Companhia.
O Terceiro Plano de Opções definiu que o número de ações ordinárias, escriturais, sem valor nominal, a serem
emitidas não poderá superar o montante de 558.462 (quinhentas e cinquenta e oito mil, quatrocentas e sessenta e
duas) ações representativas do capital social da Companhia, sendo que 176.847 opções foram outorgadas a certos
diretores da Companhia.
A outorga de opções aos beneficiários de ambos os Planos de Opções foi realizada por meio de celebração de
contrato de outorga (“Contrato de Outorga”) entre a Companhia e os respectivos beneficiários, o qual fixará os
termos e as condições de cada opção, observada a quantidade limite de opções a serem outorgadas determinada em
sede de Assembleia Geral.
Foram outorgadas o total de 6.443.347 opções das quais 4.000.197 foram outorgadas aos administradores, sendo
que até a presente data foram exercidas 1.262.607 opções referentes ao Segundo Plano.
b.

principais objetivos do plano

Os Planos de Opções têm por objetivo estabelecer regras para administradores e certos empregados da nossa
Companhia possam adquirir ações de nossa emissão, visando, com isso, (i) reforçar os níveis de atração, motivação
e retenção de talentos, (ii) alinhar interesses dos nossos executivos e empregados aos dos nossos acionistas na
geração de resultados e criação sustentável de valor, e (iii) reforçar a orientação de longo prazo das decisões tomadas
pelos executivos. A meta dos referidos Planos consiste em criar incentivo de longo prazo, baseado no conceito de
opção de compra de ações, que consiste na concessão de um direito e não em uma obrigação, de comprar ações da
companhia a preços e prazos pré-estabelecido.
c.

forma como os Planos de Opções contribuem para esses objetivos

Os Planos de Opções de Ações alinham os interesses dos nossos acionistas e dos nossos administradores, na medida
em que garantem que apenas haja ganhos para os executivos quando também houver ganhos para a nossa
Companhia, promovendo, nesse sentido, o compartilhamento dos nossos riscos e resultados, e desta forma
estimulando o beneficiário a buscar o crescimento da nossa Companhia.
Adicionalmente, os Planos de Opções, possibilitam que os administradores e certos empregados da companhia se
tornem nossos acionistas, e, dessa forma, criam fortes incentivos para que se comprometam efetivamente com a
criação de valor da nossa Companhia e para tal, exerçam suas funções de maneira a (a) integrar-se aos interesses
dos acionistas, aos nossos objetivos sociais e planos de crescimento, (b) maximizar nossos lucros, bem como (c)
gerar uma relação de longo prazo destes profissionais conosco.
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d.

como o plano se insere na política de remuneração do emissor

Os Planos de Opções atualmente em vigor se inserem na nossa política de remuneração ao focar a remuneração dos
administradores e outros colaboradores em componentes variáveis, atrelados ao nosso desempenho. Dessa forma,
parte da remuneração total atribuída aos nossos executivos, se concentra nos incentivos que visam compartilhar com
os mesmos os nossos riscos e resultados.
e.

como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo prazo

Os Planos de Opções de Ações alinham os interesses de seus beneficiários com os interesses dos acionistas da
Companhia, na medida em que possibilita que os administradores e certos empregados da companhia se tornem
acionistas da Companhia, estimulando uma gestão eficiente, atraindo e retendo os profissionais altamente
qualificados e gerando crescimento e valor para a Companhia. Os mecanismos que permitem o alinhamento de
interesses dos beneficiários ao longo do tempo incluem o prazo de carência durante os quais as opções não podem
ser exercidas.
f.

número máximo de ações abrangidas

O número máximo de ações abrangidas corresponde ao número máximo de opções que podem ser outorgadas no
âmbito do Plano de Opções, considerando o limite abaixo descrito no item “g”.
g.

número máximo de opções a serem outorgadas

O número máximo de opções a serem outorgadas aos administradores da Companhia corresponde a 4.000.197
opções, sendo 2.560.743 opções no âmbito do Primeiro Plano de Opções,1.262.607 opções no âmbito do Segundo
Plano de Opções e 176.847 opções no âmbito do Terceiro Plano de Opções, que quando exercidas deverão ser
convertidas em ações ordinárias da Companhia. Até a presente data foram exercidas 1.262.607 opções referentes ao
Segundo Plano.
h.

condições de aquisição de ações
I.

Primeiro Plano de Opções

Para exercício de opção por parte do beneficiário, este deverá manifestar formalmente o exercício total ou parcial
das opções à nossa Companhia através de uma notificação de exercício.
Os beneficiários adquirirão o direito de exercer as opções, total ou parcialmente, nos seguintes eventos:
(i) durante os Períodos de Referência abaixo indicados, se forem empregados e/ou administradores da
Companhia:
Período de Referencia
De 01 a 31 de maio de 2018
De 01 a 31 de dezembro de 2019

Ações Ordinárias que poderão ser adquiridas
Até 100%
Até 100%

Exercício Parcial Mínimo - A cada Período de Referência, o beneficiário deverá realizar o exercício de
opções que lhe custem, no mínimo, o valor correspondente a 1/3 (um-terço) do valor líquido do último
bônus recebido pelo beneficiário. O não exercício parcial mínimo implicará a extinção da opção
relativamente aquela quantidade de ações ordinárias equivalentes a 1/3 (um-terço), a que o beneficiário
faria jus. Excepcionalmente, a critério exclusivo do Conselho de Administração, o não exercício parcial
mínimo, poderá não implicar na extinção da referida opção. Esta exceção só poderá ser concedida uma
única vez ao beneficiário durante a vigência do Contrato de Outorga.
O Conselho de Administração deliberou que o não exercício parcial mínimo pelos outorgados até o dia 31
de maio de 2016 não implica na extinção da referida opção, que poderá ser exercida nos períodos de
referência seguintes.
Em 15 de dezembro de 2017, foi aprovada a alteração do Período de Referência do Primeiro Plano de
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Opções.
(ii) em caso de aposentadoria do beneficiário, independente da época em que ele tenha se aposentado;
(iii) a qualquer momento a partir da data de assinatura do Contrato de Outorga até 31 de dezembro de 2019, na
hipótese de falecimento ou invalidez permanente do beneficiário, caso em que o exercício será realizado
por seus herdeiros.
(iv) na hipótese de desligamento sem justa causa, sendo que caso ocorrida antes de 01 de maio de 2016, o
beneficiário fará jus ao exercício da opção, a qual somente poderá ser exercida após 01 de maio de 2016 e
relativamente a uma quantidade menor de ações do que aquela prevista no Contrato de Outorga. O cálculo
dessa nova quantidade será o resultado da fórmula prevista em cada Contrato de Outorga.
(v) Na hipótese de desligamento sem justa causa, após 01 de maio de 2016, os beneficiários farão jus ao
exercício da Opção, em até 90 dias contados do seu desligamento sem justa causa, relativamente à
totalidade das opções outorgadas.
(vi) Na hipótese de desligamento voluntário ter ocorrido após 01 de maio de 2016, o beneficiário fará jus ao
exercício da Opção, em até 30 (trinta) dias contados do seu desligamento voluntário, relativamente à
totalidade das opções outorgadas.
(vii) Na ocorrência de um evento de liquidez: (i) caso a nossa Companhia realize uma oferta inicial de ações
correspondente a, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) de seu capital social; ou (ii) caso haja a
transferência do controle, direto ou indireto, da Companhia a um terceiro.
As opções somente poderão ser exercidas caso o beneficiário esteja vinculado à nossa Companhia, na data de
exercício, como empregado ou administrador da Companhia. No caso de desligamento voluntário antes de 01 de
maio de 2016 ou desligamento por justa causa, os beneficiários não farão jus ao exercício das opções outorgadas.
Em caso de exercício das opções de compra dos beneficiários, nos termos dos Contratos de Outorgas vigentes:
(i) a nossa Companhia terá a opção de adquirir de cada beneficiário do Plano de Opções as ações de sua
titularidade que forem resultantes do exercício da opção, mediante (i) oferta de recompra voluntária por
parte da Companhia, sujeita a disponibilidade de caixa; (ii) oferta de recompra obrigatória por parte da
Companhia, no período de 01 a 30 de junho de 2020, em caso de não ocorrência de um IPO ou evento de
liquidez.
II.

Segundo Plano de Opções

Para exercício de opção por parte do beneficiário, este deverá manifestar formalmente o exercício total ou parcial
das opções à nossa Companhia através de uma notificação de exercício.
O beneficiário adquirirá o direito de exercer as opções, total ou parcialmente, nos seguintes eventos:
(i) até 50% (cinquenta por cento) das Opções entre o período de 01/12/2016 a 31/12/2016. E o saldo
remanescente entre o período de 01/12/2017 a 31/12/2017;
(ii) a qualquer momento a partir da data de assinatura do Contrato de Outorga, na hipótese de falecimento ou
invalidez permanente do beneficiário, caso em que o exercício será realizado por seus herdeiros.
(iii) na hipótese de desligamento sem justa causa, o beneficiário fará jus ao exercício da Opção, em até 90 dias
contados do seu desligamento sem justa causa, relativamente à totalidade das opções outorgadas.
(iv) na ocorrência de um evento de liquidez: (i) caso a nossa Companhia realize uma oferta inicial de ações
correspondente a, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) de seu capital social; ou (ii) caso haja a
transferência do controle, direto ou indireto, da Companhia a um terceiro,.
As opções somente poderão ser exercidas caso o beneficiário esteja vinculado à nossa Companhia, na data de
exercício. No caso de desligamento voluntário ou desligamento por justa causa, os beneficiários não farão jus ao
exercício das opções outorgadas.
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Em caso de exercício das opções de compra dos beneficiários, nos termos dos Contratos de Outorgas vigentes:
(i) a nossa Companhia terá a opção de adquirir de cada beneficiário do Plano de Opções as ações de sua
titularidade que forem resultantes do exercício da opção, mediante (i) oferta de recompra voluntária por
parte da Companhia, sujeita a disponibilidade de caixa; (ii) oferta de recompra obrigatória por parte da
Companhia, no período de 01 a 30 de junho de 2020, em caso de não ocorrência de um IPO ou evento de
liquidez.

III - Terceiro Plano de Opções

Para exercício de opção por parte do beneficiário, este deverá manifestar formalmente o exercício total ou parcial
das opções à nossa Companhia através de uma notificação de exercício.
O beneficiário adquirirá o direito de exercer as opções, total ou parcialmente, nos seguintes eventos:
(i) até 100% (cem por cento) das Opções entre o período de 01/12/2019 a 31/12/2019;
(ii) a qualquer momento a partir da data de assinatura do Contrato de Outorga, na hipótese de falecimento ou
invalidez permanente do beneficiário, caso em que o exercício será realizado por seus herdeiros.
(iii) na hipótese de desligamento sem justa causa, o beneficiário fará jus ao exercício da Opção, em até 90 dias
contados do seu desligamento sem justa causa, relativamente à totalidade das opções outorgadas.
(iv) na hipótese de desligamento voluntário, o beneficiário fará jus ao exercício da Opção, em até 30 (trinta)
dias contados do seu desligamento voluntário, relativamente à totalidade das opções outorgadas.
(v) na ocorrência de um evento de liquidez: (i) caso a nossa Companhia realize uma oferta inicial de ações
correspondente a, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) de seu capital social; ou (ii) caso haja a
transferência do controle, direto ou indireto, da Companhia a um terceiro.
As opções somente poderão ser exercidas caso o beneficiário esteja vinculado à nossa Companhia, na data de
exercício. No caso de desligamento por justa causa, os beneficiários não farão jus ao exercício das opções
outorgadas.
Em caso de exercício das opções de compra dos beneficiários, nos termos dos Contratos de Outorgas vigentes:
(i)
a nossa Companhia terá a opção de adquirir de cada beneficiário do Plano de Opções as ações de
sua titularidade que forem resultantes do exercício da opção, mediante (i) oferta de recompra voluntária por
parte da Companhia, sujeita a disponibilidade de caixa; (ii) oferta de recompra obrigatória por parte da
Companhia, no período de 01 a 30 de junho de 2020, em caso de não ocorrência de um IPO ou evento de
liquidez.

i.

critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
I.

Primeiro Plano de Opções

Conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/12/2014 e alterado na Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 15/12/2017, o preço de compra unitário das ações sujeitas a cada opção corresponde a:
(i)

Caso exercidas até 31 de maio de 2018, será mantido o preço de Opção de R$ 0,5160 por ação,

sem correção por qualquer índice.

(ii)

Caso exercidas após 31 de maio de 2018, o preço de Opção corresponderá a R$ 0,5160 por ação,

corrigido pela variação do IPCA divulgado pelao IBGE entre 31 de maio de 2018 e a data do exercício.
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II.

Segundo Plano de Opções

O preço de compra unitário das ações sujeitas a cada opção corresponde a R$ 0,01, sem correção por qualquer índice,
conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28/04/2016.
III.

Terceiro Plano de Opções

O preço de compra unitário das ações sujeitas a cada opção corresponde a R$ 1,028, corrigido pela variação do
IPCA divulgado pelo IBGE a partir de 01 de janeiro de 2017, conforme aprovado na Assembleia Geral
Extraordinária realizada no dia 15/12/2017.

j.

critérios para fixação do prazo de exercício

Para informações sobre a fixação do prazo de exercício ver o item “h” acima.
k.

forma de liquidação

As opções outorgadas no âmbito dos Planos de Opções da Companhia conferem aos respectivos titulares o direito
de subscrever e/ou adquirir ações representativas do capital da Companhia, contra o pagamento do respectivo preço
de emissão ou de aquisição, conforme o caso, em montante correspondente ao preço de exercício de cada opção.
Com o propósito de satisfazer o exercício de opções de compra de ações outorgadas nos termos dos Planos da
Companhia, a Companhia poderá, a critério do Conselho de Administração: (i) emitir novas ações dentro do limite
do capital autorizado; e/ou (ii) alienar e/ou utilizar ações mantidas em tesouraria. As ações resultantes do exercício
das opções de compra serão integralizadas e/ou adquiridas por seus respectivos beneficiários à vista, em moeda
corrente nacional.
l.

restrições à transferência das ações

Para o Primeiro, Segundo e Terceiro Plano de Opções:
(i)

Na ocorrência de um IPO, pelo menos 50% (cinquenta por cento) das ações detidas pelo beneficiário (desde
adquiridas no âmbito do Contrato de Outorga) não poderão ser vendidas ou alienadas de qualquer outra
forma pelo outorgado, por um prazo de 1 (um) ano (lock up period).

(ii) No caso de alienação do controle da Companhia, se o adquirente do controle comprar ações detidas pelo
atual controlador da Companhia, que representem o controle, o beneficiário ficará obrigado a vender a
totalidade de suas ações para o adquirente do controle, nas mesmas condições de preço e prazo, por ação,
previstas nos documentos da transação.
(iii) Em caso de venda parcial, sem transferência de controle, o beneficiário poderá exercer o direito de venda
de suas ações na mesma proporção e valor da operação efetuada pelo pelo acionista contratolador. Outorgas
ainda não convertidas em ações ordinárias serão mantidas pelo outorgado nos prazos, valores e condições
previstas no Contrato de Outroga e no Plano.
(iv) Uma vez convertida as opções em ações ordinárias, a Companhia terá o direito de preferência para a
aquisição dessas ações a qualquer tempo.
m.

critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano

A Assembleia Geral da Companhia, conforme aplicável, poderá, a qualquer tempo, (i) alterar ou extinguir os Planos
de Opções de Ações; (ii) estabelecer a regulamentação aplicável aos casos omissos; e (iii) prorrogar o prazo final
para o exercício das opções vigentes.
Os Planos de Opções também poderão, ainda, ser extintos: (i) após o decurso do prazo de vigência da opção; (ii)
quando da oferta pública inicial de ações (IPO); ou (iii) no caso de transferência do controle direto ou indireto da
Companhia.
n.

efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no plano de remuneração
baseado em ações
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No caso de saída do administrador da Companhia, aplicar-se-ão as disposições mencionadas no item “h” acima.
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I-

Primeiro Plano de Opções
Remuneração baseada em ações prevista para o exercício social corrente 2017
Conselho de

Diretoria

Administração(4)

Estatutária

Total

Nº de membros (1)

3

3,9

6,9

Nº de membros remunerados

1

3

4

01/12/2014

01/12/2014

536.185

2.024.558

Em relação a cada outorga de opções de compra de
ações:
Data da outorga
Quantidade de Ações Outorgadas

01/05/2018 até
31/05/2018

01/05/2018 até
31/05/2018

Prazo para que as opções se tornem exigíveis (2)

Prazo máximo para o exercício das opções

01/12/2019 até
31/12/2019

01/12/2019
até
31/12/2019

01/05/2018 até
31/05/2018

01/05/2018 até
31/05/2018

01/12/2019
31/12/2019

Prazo de restrição à transferência das ações

2.560.743

até

01/12/2019
até
31/12/2019

-

-

-

0,5160

0,5160

0,5160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,17

0,17

0,17

0,56%

2,1%

2,6

Preço médio ponderado de exercício:
(a) das opções em aberto no início do exercício social
(b) das opções perdidas durante o exercício social
(c) das opções exercidas durante o exercício social
(d) das opções expiradas durante o exercício social

(3)

Valor justo das opções na data de cada outorga
Diluição potencial em caso de exercício de todas as
opções outorgadas
(1)

Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem foi atribuída remuneração baseada em
ações reconhecida no resultado do emissor no exercício, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SEP 02/2015.
(2)
As opções poderão ser exercidas antecipadamente ao prazo acima mencionado, nas hipóteses previstas na alínea h do
item 13.4 supra.
(3)
O Conselho de Administração deliberou que o não exercício parcial mínimo pelos outorgados até o dia 31 de maio de
2016 não implica na extinção da referida opção, que poderá ser exercida nos períodos de referência seguintes
(4)
O conselheiro Roberto Carmelo é o único conselheiro que faz jus a remuneração por ações. Esse benefício é decorrente
do Primeiro Plano de Opções da Companhia e lhe foi outorgado à época que era diretor da Companhia.
(5)
Em 15 de dezembro de 2017, foi aprovada a alteração do período para exercício das opções pelo Conselho de
Administração da Companhia.

Remuneração baseada em ações prevista para o exercício social encerrado em 31/12/2016
Conselho de
Administração
Nº de membros (1)
Nº de membros remunerados

Diretoria
Estatutária

Total

4,22

4

8,22

1

4

5

(4)

Em relação a cada outorga de opções de compra de
ações:
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Data da outorga
Quantidade de Ações Outorgadas

Prazo para que as opções se tornem exigíveis (2)

01/12/2014

01/12/2014

536.185

2.237.184

01/05/2017
31/05/2017

até

01/05/2018
31/05/2018

até

01/05/2018
31/05/2018

Prazo de restrição à transferência das ações

01/05/2017
até
31/05/2017
01/05/2018
até
31/05/2018

01/05/2017 até
31/05/2017
Prazo máximo para o exercício das opções

2.773.369

até

01/05/2017
até
31/05/2017
01/05/2018
até
31/05/2018

-

-

-

0,5160

0,5160

0,5160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,17

0,17

0,17

0,58%

2,4%

2,98

Preço médio ponderado de exercício:
(a) das opções em aberto no início do exercício social
(b) das opções perdidas durante o exercício social
(c) das opções exercidas durante o exercício social
(d) das opções expiradas durante o exercício social

(3)

Valor justo das opções na data de cada outorga
Diluição potencial em caso de exercício de todas as
opções outorgadas
(1)

Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem foi atribuída remuneração baseada em
ações reconhecida no resultado do emissor no exercício, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SEP 02/2015.
(2)
As opções poderão ser exercidas antecipadamente ao prazo acima mencionado, nas hipóteses previstas na alínea h do
item 13.4 supra.
(3)
O Conselho de Administração deliberou que o não exercício parcial mínimo pelos outorgados até o dia 31 de maio de
2016 não implica na extinção da referida opção, que poderá ser exercida nos períodos de referência seguintes
(4)
O conselheiro Roberto Carmelo é o único conselheiro que faz jus a remuneração por ações. Esse benefício é decorrente
do Primeiro Plano de Opções da Companhia e lhe foi outorgado à época que era diretor da Companhia.

Remuneração baseada em ações prevista para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015
Conselho de
Administração
Nº de membros (1)
Nº de membros remunerados

Diretoria
Estatutária

Total

4,67

3,33

8

1

3,33

4,33

01/12/2014

01/12/2014

536.185

2.237.184

(3)

Em relação a cada outorga de opções de compra de
ações:
Data da outorga
Quantidade de Ações Outorgadas

Prazo para que as opções se tornem exigíveis (2)

01/05/2016
31/05/2016

até

01/05/2017
31/05/2017

até

01/05/2018
31/05/2018

até

2.773.369

01/05/2016
até
31/05/2016
01/05/2017
até
31/05/2017
01/05/2018
até
31/05/2018

PÁGINA: 165 de 230

Formulário de Referência - 2017 - PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.

Versão : 4

13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária

Prazo máximo para o exercício das opções

01/05/2016
31/05/2016

até

01/05/2017
31/05/2017

até

01/05/2018
31/05/2018

até

01/05/2016
até
31/05/2016
01/05/2017
até
31/05/2017
01/05/2018
até
31/05/2018

Prazo de restrição à transferência das ações

-

-

0,5160

0,5160

(b) das opções perdidas durante o exercício social

-

-

(c) das opções exercidas durante o exercício social

-

-

(d) das opções expiradas durante o exercício social

-

-

0,17

0,17

0,17

0,58%

2,42

3%

Preço médio ponderado de exercício:
(a) das opções em aberto no início do exercício social (2)

Valor justo das opções na data de cada outorga
Diluição potencial em caso de exercício de todas as
opções outorgadas

0,5160

(1)

Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem foi atribuída remuneração baseada em
ações reconhecida no resultado do emissor no exercício, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SEP 02/2015.
(2)
As opções poderão ser exercidas antecipadamente ao prazo acima mencionado, nas hipóteses previstas na alínea h do
item 13.4 supra.
(3)
O Conselho de Administração deliberou que o não exercício parcial mínimo pelos outorgados até o dia 31 de maio de
2016 não implica na extinção da referida opção, que poderá ser exercida nos períodos de referência seguintes
(4)
Os membros do Conselho de Administração da Companhia não são remunerados. A remuneração por ações que
faz jus o conselheiro Roberto Carmelo de Oliveira é decorrente do Primeiro Plano de Opções da Companhia e lhe foi outorgado
à época que era diretor da Companhia.

Remuneração baseada em ações prevista para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014
Conselho de

Diretoria

Administração

Estatutária

Total

Nº de membros (1)

-

3,5

3,5

Nº de membros remunerados

-

3,5

3,5

Data da outorga

-

01/12/2014

Quantidade de Ações Outorgadas

-

2.311.141

Em relação a cada outorga de opções de compra de
ações:

-

2.311.141

01/05/2016
até
31/05/2016
01/05/2017
até
31/05/2017

Prazo para que as opções se tornem exigíveis(2)

01/05/2018
até
31/05/2018
Prazo máximo para o exercício das opções

01/05/2016
até
31/05/2016
01/05/2017
até
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária
31/05/2017
01/05/2018
até
31/05/2018
Prazo de restrição à transferência das ações

-

-

(a) das opções em aberto no início do exercício social

-

0,5160

(b) das opções perdidas durante o exercício social

-

0

(c) das opções exercidas durante o exercício social

-

0

(d) das opções expiradas durante o exercício social

-

0

Valor justo das opções na data de cada outorga

-

0,17

0,17

Diluição potencial em caso de exercício de todas as
opções outorgadas

-

2,5%

2,5%

Preço médio ponderado de exercício:
0,5160

(1)

Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem foi atribuída remuneração baseada em ações reconhecida no
resultado do emissor no exercício, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SEP 02/2015.
(2)
As opções poderão ser exercidas antecipadamente ao prazo acima mencionado, nas hipóteses previstas na alínea h do item 13.4 supra.

II-

Segundo Plano de Opções
Remuneração baseada em ações prevista para o exercício social corrente 2017
Conselho de

Diretoria

Administração

Estatutária

Total

Nº de membros (1)

3

3,9

6,9

Nº de membros remunerados

0

1

1

Data da outorga

-

28/04/2016

Quantidade de Ações Outorgadas

-

1.262.607

-

(i) até 50%
entre
01/12/2016 a
31/12/2016

Em relação a cada outorga de opções de compra de
ações:

(ii) Saldo
remanescente
entre
01/12/2017 a
31/12/2017

Prazo para que as opções se tornem exigíveis

Prazo máximo para o exercício das opções

-

31/12/2017

Prazo de restrição à transferência das ações

-

-

Preço médio ponderado de exercício:

-

-

(a) das opções em aberto no início do exercício social

-

0,01

(b) das opções perdidas durante o exercício social

-

-

(c) das opções exercidas durante o exercício social

-

0,01

(d) das opções expiradas durante o exercício social

-

-

Valor justo das opções na data de cada outorga

-

1,16

1,16

Diluição potencial em caso de exercício de todas as
opções outorgadas

-

1,36%

1,36%

(1)

0,01
0,01

Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem foi atribuída remuneração baseada em ações
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária
reconhecida no resultado do emissor no exercício, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SEP 01/2017.
(2)
As opções poderão ser exercidas antecipadamente ao prazo acima mencionado, nas hipóteses previstas na alínea h do item 13.4 supra.

Remuneração baseada em ações prevista para o exercício social encerrado em 31/12/2016
Conselho de

Diretoria

Administração

Estatutária

Total

4,08

4

8,08

Nº de membros remunerados

-

1

1

Em relação a cada outorga de opções de compra de
ações:

-

Data da outorga

-

28/04/2016

Quantidade de Ações Outorgadas

-

1.262.607

-

(i) até 50%
entre
01/12/2016 a
31/12/2016

Nº de membros (1)

1.262.607

(ii) Saldo
remanescente
entre
01/12/2017 a
31/12/2017

Prazo para que as opções se tornem exigíveis

Prazo máximo para o exercício das opções

-

31/12/2017

Prazo de restrição à transferência das ações

-

-

-

-

-

0,01

(b) das opções perdidas durante o exercício social

-

-

(c) das opções exercidas durante o exercício social

-

0,01

0,01

(d) das opções expiradas durante o exercício social

-

-

-

Valor justo das opções na data de cada outorga

-

1,16

1,16

Diluição potencial em caso de exercício de todas as
opções outorgadas

-

1,36%

1,36%

Preço médio ponderado de exercício:
(a) das opções em aberto no início do exercício social

(2)

0,01

(3)

III-

Terceiro Plano de Opções
Remuneração baseada em ações prevista para o exercício social corrente 2017
Conselho de

Diretoria

Administração

Estatutária

Total

Nº de membros (1)

3

3,9

6,9

Nº de membros remunerados

0

2

2

Data da outorga

-

15/12/2017

Quantidade de Ações Outorgadas

-

176.847

-

01/12/2019 a
31/12/201969

Em relação a cada outorga de opções de compra de
ações:

Prazo para que as opções se tornem exigíveis

176.847
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária
Prazo máximo para o exercício das opções

-

31/12/2019

Prazo de restrição à transferência das ações

-

-

Preço médio ponderado de exercício:

-

-

(a) das opções em aberto no início do exercício social

-

1,028

(b) das opções perdidas durante o exercício social

-

-

(c) das opções exercidas durante o exercício social

-

-

(d) das opções expiradas durante o exercício social

-

-

-

0,14

0,14

-

0,18%

0,18%

Valor justo das opções na data de cada outorga

(3)

Diluição potencial em caso de exercício de todas as
opções outorgadas

1,028
-

(1) Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem foi atribuída remuneração baseada em ações
reconhecida no resultado do emissor no exercício, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SEP 01/2017.
(2) As opções poderão ser exercidas antecipadamente ao prazo acima mencionado, nas hipóteses previstas na alínea h do item 13.4 supra.
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária
i.

Diretoria Estatutária
Opções em Aberto ao final do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de

2016
(1)

Nº de membros
Nº de membros remunerados
Opções ainda não exercíveis
Quantidade
Data em que se tornarão exercíveis(2)
Prazo máximo para exercício das opções
Prazo de restrição à transferência das ações
Preço médio ponderado de exercício
Valor justo das opções no último dia do
exercício social (3)
Opções exercíveis
Quantidade
Prazo máximo para exercício das opções

Primeiro Plano de Opções
4
4

Segundo Plano de Opções
1
1

2.237.184

631.304

01/05/2017 até 31/05/2017
01/05/2018 até 31/05/2018

01/12/2017 a 31/12/2017

01/05/2017 até 31/05/2017
01/05/2018 até 31/05/2018
0,5160

31/12/2017
0,01

R$ 373.385,91

R$ 661.852,00

-

-

Prazo de restrição à transferência das ações

-

Preço médio ponderado de exercício

-

Valor justo das opções no último dia do
exercício social

-

Valor justo do total das opções no último dia do
exercício social

-

-

-

(1)

Corresponde ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem foi atribuída remuneração baseada em ações
reconhecida no resultado do emissor no exercício, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SEP 02/2015.
(2)
As opções poderão ser exercidas antecipadamente ao prazo acima mencionado, nas hipóteses previstas na alínea h do item 13.4
supra.
(3)
O valor justo é referente às opções outorgadas aos membros da diretoria da Companhia.

ii.

Conselho de Administração
Opções em Aberto ao final do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de

2016
(1)

Nº de membros
Nº de membros remunerados
Opções ainda não exercíveis
Quantidade
Data em que se tornarão exercíveis(2)
Prazo máximo para exercício das opções
Prazo de restrição à transferência das ações
Preço médio ponderado de exercício
Valor justo das opções no último dia do
exercício social (3)
Opções exercíveis
Quantidade

Primeiro Plano de Opções
4,08
1

Segundo Plano de Opções
-

536.185
01/05/2017 até 31/05/2017
01/05/2018 até 31/05/2018

-

01/05/2017 até 31/05/2017
01/05/2018 até 31/05/2018
0,5160

-

R$ 89.489,25
-

-
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária
Prazo máximo para exercício das opções
Prazo de restrição à transferência das ações

-

-

Preço médio ponderado de exercício

-

-

Valor justo das opções no último dia do
exercício social
Valor justo do total das opções no último dia do
exercício social

-

-

-

-

(1)Corresponde

ao número de diretores e conselheiros, conforme aplicável, a quem foi atribuída remuneração baseada
em ações reconhecida no resultado do emissor no exercício, conforme disposto no Ofício Circular CVM/SEP 02/2015.
(2)As opções poderão ser exercidas antecipadamente ao prazo acima mencionado, nas hipóteses previstas na alínea h
do item 13.4 supra.
(3)O

valor justo é referente às opções outorgadas ao conselheiro Roberto Carmelo.
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária
Não houve exercício de opções no âmbito do Primeiro Plano de Opções em 2014, 2015 e 2016.
Não houve exercício de opções no âmbito do Segundo Plano de Opções em 2014 e 2015. Em 2016, houve
o exercício de 50% das opções outorgadas, conforme planilha abaixo:
Conselho de

Diretoria

Administração

Estatutária

Total

4,08

4

8,08

Nº de membros remunerados

-

1

1

Em relação às opções exercidas:

-

Nº de ações

-

631.303

631.303

Preço médio ponderado:

-

0,01

0,01

Valor total da diferença entre o valor de exercício e o
valor de mercado das ações relativas às opções exercidas

-

-

-

Em relação às opções entregues:

-

Nº de ações

-

631.303

631.303

Preço médio ponderado:

-

0,01

0,01

Valor total da diferença entre o valor de exercício e o
valor de mercado das ações relativas às opções exercidas
1
Não existe valor de mercado atribuído às ações.

-

-

-

Nº de membros

(1)

PÁGINA: 172 de 230

Formulário de Referência - 2017 - PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.

Versão : 4

13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções
a. Modelo de precificação
O valor justo médio ponderado das opções concedidas foi determinado com base no modelo de avaliação
Black-Scholes, utilizando como premissas: (a) taxa livre de riscos, (b) preço de exercício, (c) vida esperada
da opção, (d) volatilidade das ações da empresa comparável, (e) preço da ação na data-base, e (f) taxa de
dividendos.
b. Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das
ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a
taxa de juros livre de risco.
Cálculo de BSM – Opção de Compra
Preço de exercício (X)
R$0,01
Preço da ação na data-base (So)*
R$1,097
Taxa livre de risco (Rf)
12,68%
Vida da Opção (T)
3,17
Volatilidade (Vol)
24,33%
Taxa de dividendos (q)
2,92%
C – R$ por opção
R$0,99
Montante total
R$1.249.981,00
* Calculado em avaliação realizada pela administração da própria Companhia.
c. Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício
antecipado
Não ocorreu exercício antecipado.
d. Forma de determinação da volatilidade esperada
Até a data de elaboração deste formulário de referência as ações da Companhia não eram admitidas à
negociação em bolsas de valores. Em casos como este, as normas contábeis sugerem utilizar a volatilidade
histórica ou implícita de sociedades similares cujas ações tenham histórico de negociação em bolsa de
valores.
Atualmente, a sociedade mais comparável à Companhia que tem ações admitidas a negociação em bolsas
de valores é a Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A., que enfrenta uma grave crise econômicofinanceira e, portanto, teve uma volatilidade atípica ao longo dos últimos anos.
Tendo em vista que a Companhia não enfrenta uma situação similar, a administração entendeu que a
volatilidade da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. não pode ser utilizada como referência para
o cálculo do valor justo das opções.
Desta forma, foi utilizada a volatilidade média do índice IBOVESPA no período de 1º de janeiro de 2013
a 29 de abril de 2016.
e. Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo
Não há.
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão
➢

Valores mobiliários emitidos pela Companhia
Quantidade de Ações Ordinárias (Em Unidades)

Diretoria
Conselho de
Administração

631.304

Conselho Fiscal

-

➢

-

Valores mobiliários emitidos pela sociedade controlada da Companhia Priner Locação de
Equipamentos S.A.

Quantidade de Ações Ordinárias (Em Unidades)

Diretoria
Conselho de
Administração

1

Conselho Fiscal

-

➢

-

Valores mobiliários emitidos pela controladora da Companhia - Leblon Equities Partners V
Fundo de Investimento em Participações
Cotas (Em Unidades)

Diretoria
Conselho de
Administração1

59.328,26

Conselho Fiscal

-
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
Não há planos de previdência conferidos aos membros do nosso Conselho de Administração e aos nossos
Diretores Estatutários.
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13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
Valores anuais
Diretoria Estatutária
31/12/2016

31/12/2015

Conselho de Administração
31/12/2014

31/12/2016

31/12/2015

Conselho Fiscal

31/12/2014

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Nº de membros

4,00

3,33

3,50

4,08

4,67

4,00

0,00

0,00

0,00

Nº de membros
remunerados

4,00

3,33

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor da maior
remuneração(Reais)

1.955.000,00

1.000.005,00

1.078.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor da menor
remuneração(Reais)

585.000,00

535.000,00

900.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor médio da
remuneração(Reais)

1.087.000,00

836.036,04

944.857,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Observação
Diretoria Estatutária
31/12/2016

No exercício de 2016, todos os diretores exerceram suas funções nos 12 meses que compõem esse exercício social.

31/12/2015

No exercício de 2015, (i) para apuração do valor da menor remunuração da Diretoria, foram excluídos os diretores que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses; e (ii) o valor da maior
remuneração anual individual foi prevista para o diretor que exerceu suas funções nos 12 meses que compõem esse exercício social.

31/12/2014

No exercício de 2014, (i) para apuração do valor da menor remunuração da Diretoria, foram excluídos os diretores que tenham exercido o cargo por menos de 12 meses; e (ii) o valor da maior
remuneração anual individual foi prevista para o diretor que exerceu suas funções nos 12 meses que compõem esse exercício social.

Conselho de Administração
31/12/2016

Os membros do Conselho de Administração da Companhia não são remunerados. A remuneração por ações que faz jus o conselheiro Roberto Carmelo de Oliveira é decorrente do Primeiro
Plano de Opções da Companhia e lhe foi outorgado à época que era diretor da Companhia. Para maiores informações verificar o item 13.2 e 13.5 do Formulário de Referência.

31/12/2015

Os membros do Conselho de Administração da Companhia não são remunerados. A remuneração por ações que faz jus o conselheiro Roberto Carmelo de Oliveira é decorrente do Primeiro
Plano de Opções da Companhia e lhe foi outorgado à época que era diretor da Companhia. Para maiores informações verificar o item 13.2 e 13.5 do Formulário de Referência.

31/12/2014

Os membros do Conselho de Administração da Companhia não são remunerados. A remuneração por ações que faz jus o conselheiro Roberto Carmelo de Oliveira é decorrente do Primeiro
Plano de Opções da Companhia e lhe foi outorgado à época que era diretor da Companhia. Para maiores informações verificar o item 13.2 e 13.5 do Formulário de Referência.

Conselho Fiscal
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria
Os membros da Diretoria Estatutária celebraram contratos de trabalho junto à nossa Companhia, cuja
vigência se refere ao período de mandato do Diretor, e que dispõe que, em caso de destituição do cargo de
Diretor Estatutário, os referidos Diretores farão jus aos salários vincendos até o encerramento do referido
contrato de trabalho. Salvo por referido mecanismo, não há arranjos contratuais, apólices de seguros ou
outros instrumentos que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os nossos
administradores no em caso de destituição do cargo ou aposentadoria.
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
Órgão
Conselho de Administração
Diretoria
Conselho Fiscal

Exercício social encerrado em 31.12.2016
0,00%
0,00%
0,00%

Órgão
Conselho de Administração
Diretoria
Conselho Fiscal

Exercício social encerrado em 31.12.2015
0,00%
0,00%
0,00%

Órgão
Conselho de Administração
Diretoria
Conselho Fiscal

Exercício social encerrado em 31.12.2014
0,00%
0,00%
0,00%
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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
Órgão
Conselho de Administração
Diretoria
Conselho Fiscal

Exercício social encerrado em 31.12.2016
R$ 654.595,00
-

Órgão
Conselho de Administração
Diretoria
Conselho Fiscal

Exercício social encerrado em 31.12.2015
R$ 298.520,00
-

Órgão
Conselho de Administração
Diretoria
Conselho Fiscal

Exercício social encerrado em 31.12.2014
-
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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
Não aplicável.
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13.16 - Outras informações relevantes

No item 13.2 deste Formulário de Referência informamos o número de membros do nosso Conselho de
Administração, de nossa Diretoria e do nosso Conselho Fiscal. Para tanto, o cálculo do número de membros de cada
órgão foi apurado nos termos do Ofício-Circular CVM/SEP/Nº01/2017, aferindo-se o número de membros em cada
mês do exercício, somando o resultado de todos os meses e dividindo pelo número de meses do exercício, obtendo
assim, uma média anual do nº de membros dos órgãos de administração. Nos últimos três exercícios sociais e no
exercício social corrente o cálculo dos membros do nosso Conselho de Administração e da nossa Diretoria se deu
conforme demonstrado a seguir:
Diretoria
Em 2017:
MESES
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL
MÉDIA
(TOTAL/Nº
DE MESES)

Em 2016:
Nº DE MEMBROS
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
44
3,9

Em 2015:
MESES
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL
MÉDIA
(TOTAL/Nº
DE MESES)

MESES
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL
MÉDIA
(TOTAL/Nº
DE MESES)

Nº DE MEMBROS
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
48
4

Em 2014
Nº DE MEMBROS
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
40
3,33

MESES
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL
MÉDIA
(TOTAL/Nº
DE MESES)

Nº DE MEMBROS
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
42
3,5

Conselho de Administração
Em 2017:
MESES
Janeiro

Em 2016:
Nº DE MEMBROS
3

MESES
Janeiro

Nº DE MEMBROS
5
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13.16 - Outras informações relevantes
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL
MÉDIA
(TOTAL/Nº
DE MESES)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
33
3

Em 2015:
MESES
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL
MÉDIA
(TOTAL/Nº
DE MESES)

Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL
MÉDIA
(TOTAL/Nº
DE MESES)

5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
49
4,08

Em 2014:
Nº DE MEMBROS
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
56
4,67

MESES
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL
MÉDIA
(TOTAL/Nº
DE MESES)

Nº DE MEMBROS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
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14.1 - Descrição dos recursos humanos
a) número de empregados:
A tabela a seguir evidencia a composição do quadro de colaboradores de nossa Companhia (incluindo
nossas subsidiárias) nas datas indicadas:
31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Por grupos
Administrativo
Operacional
Total
Por localização geográfica

145
2068
2213

186
1512
1698

201
1532
1733

RJ
BA
RJ (Macaé)
RG
PE
RJ (Caxias)
SP
Total

272
1190
239
07
0
23
482
2213

304
798
246
11
8
23
308
1698

327
578
250
94
96
19
369
1733

b) número de terceirizados:
A tabela a seguir evidencia a composição dos trabalhadores terceirizados contratados por nossa Companhia
(incluindo nossas subsidiárias) nas datas indicadas:
31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

10

10

12

10

10

12

BA
PE
RJ
RJ (Macaé)
SP
RG

06
00
02
01
01
00

06
00
02
01
01
00

06
00
04
01
01
00

Total

10

10

12

Por grupos
Administrativo
Operacional
Total
Por localização geográfica

c) índice de rotatividade
O quadro abaixo evidencia nossos índices de rotatividade para cada um dos exercícios abaixo:
Ano

%

2014

102%

2015

56%

2016

83%
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

d) exposição a passivos e contingências trabalhistas
Para informações relativas a nossa exposição a passivos e contingências trabalhistas, ver as informações
prestadas na seção 4.3 e 4.6 deste Formulário de Referência.
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos

Não ocorreram modificações relevantes.
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

a. Política de salários e remuneração variável
A Companhia acredita que um de seus principais diferenciais competitivos é a qualidade de sua mão de obra
especializada. A Companhia desenvolve, ao longo dos anos, uma cultura de desenvolvimento de recursos humanos
baseada em realização, participação de colaboradores e transparência, além de ter uma longa tradição de
oferecimento de participação nos lucros e oportunidades para desenvolvimento profissional. A Companhia acredita
que esta cultura promove a lealdade, comprometimento e entusiasmo de seus colaboradores. A Companhia tem
como política de remuneração o pagamento de salários compatíveis com os praticados no mercado. Adicionalmente,
é oferecido para todos os seus empregados Programa de Participação nos Resultados.
b. Política de benefícios
Como política padrão, a Companhia oferece aos seus colaboradores os seguintes benefícios e facilidades, que podem
sofrer alterações em função de contratos celebrados com seus clientes: (a) convênios com planos de saúde com
cobertura hospitalar, através de contribuição participativa variando de 15% a 35%, de acordo com o salário recebido;
(b) seguro de vida em grupo integralmente custeado pela Companhia; (b) convênios com empresas de assistência
odontológica integralmente custeado pelos colaboradores optantes pelo benefício; (c) cestas básicas de acordo com
as convenções coletivas de trabalho; (c) parceria em universidades para concessão de descontos aos colaboradores,
auxilio educação para cursos de especialização e extensão, através de reembolso em 50% aos participantes; (d) vale
refeição mediante o desconto em folha de pagamento na proporção do custo do benefício, variando de 10% a 20%,
de acordo com o estrato organizacional; (e) convênio farmácia; (f) comodato de automóveis, apenas para seus
executivos, que devem arcar com todos os custos de manutenção do veículo (excluído o seguro, IPVA e o
emplacamento); e (a) plano de opção de compra de ações (somente para os gerentes e executivos da Companhia).
c.

Características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não administradores,
identificando (i) grupo de beneficiários; (ii) condições para exercício; (iii) preços de exercício; (iv) prazos
de exercício; (v) quantidade de ações comprometidas pelo plano

O Primeiro Plano e o Terceiro Plano de Opções de Ações da nossa Companhia dispõe que é possível outorgar
remuneração baseada em ações a certos empregados não administradores. As ações comprometidas pelo Primeiro
Plano a esses empregados correspondem a 2.061.535 e pelo Terceiro Plano 381.616. Para maiores informações, ver
os itens 13.4 e 13.5 deste Formulário de Referência.
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos
Nossos colaboradores são representados pelos sindicatos das localidades em que possuímos
estabelecimentos. Acreditamos manter relações amistosas com todos os Sindicatos envolvidos, havendo
negociações coletivas anuais entre nós e os referidos sindicatos. Celebramos os acordos de convenções
coletivas com os sindicatos e participamos ativamente de ações correlatas aos fechamentos de acordos entre
o sindicato Patronal e os sindicatos dos funcionários, mantendo uma relação respeitosa e transparente.
Zelamos pelo cumprimento das cláusulas definidas pelos acordos firmados entre as partes e nunca tivemos
histórico de greves, manifestações e/ou paralisações de trabalho.
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14.5 - Outras informações relevantes
Não existem outras informações relevantes.
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Leblon Equities Partners V Fundo de Investimento em Participações
15.189.579/0001-50

Brasil-RJ

Não

Sim

02/12/2013

Não
92.445.706

98,650000%

0

0,000000%

92.445.706

98,650000%

1.262.608

1,350000%

0

0,000000%

1.262.608

1,350000%

0

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

93.708.314

100,000000%

0

0,000000%

93.708.314

100,000000%

OUTROS

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Leblon Equities Partners V Fundo de Investimento em Participações

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

15.189.579/0001-50

OUTROS

527.220

100,000000

0

0,000000

527.220

100,000000

527.220

100,000000

0

0,000000

527.220

100,000000

TOTAL
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15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

15/12/2017

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

1

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

0

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

0,000000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000000%

Total

0

0,000000%
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico

LEBLON EQUITIES PARTNERS V

TÚLIO CINTRA

Fundo de investimento em Participações

1,35%

98,65%

Priner Serviços Industriais S.A.

Priner Locações de
Equipamentos S.A.

Smartcoat – Engenharia
em Revestimento Ltda.

99,99%

75%

R&R Ind., Com. e Inst.
de Isolantes Removíveis
e Reutilizáveis Ltda.
51%
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
Não aplicável. Os acionistas da Companhia não depositaram qualquer acordo de acionistas na sede da
Companhia.
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
Nos últimos exercícios sociais não houve alteração relevante nas participações dos membros do grupo de
controle e administradores da Companhia.
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15.7 - Principais operações societárias

Evento

Transferência do acervo líquido de bens e equipamentos
de locação da Companhia.

Principais condições do

Os ativos da Companhia, objeto de locação (andaimes e

negócio

acessórios, Web Dek e habitáculos pressurizados), assim
como a equipe responsável pela sua logística e
manutenção foram transferidos para uma nova pessoa
jurídica (Priner Locação de Equipamentos S.A.),
controlada pela Companhia.

Sociedades Envolvidas

A Companhia e a Priner Locação de Equipamentos S.A.

Efeitos resultantes da
operação no quadro
acionário,especialment
e, sobre a participação
do

controlador,

de

N/A

acionistas com mais de
5% do capital social e
dos administradores do
emissor
Quadro
antes

societário
e

depois

da

Não houve alteração do quadro societário.

operação.
mecanismos utilizados
para

garantir

o

tratamento equitativo

N/A

entre os acionistas
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15.7 - Principais operações societárias
Evento

Aquisição do controle societário da R&R Indústria,
Comércio e Instalação de Isolantes Removíveis e
Reutilizáveis Ltda.

Principais condições do

Em 24 de janeiro de 2017 foi concretizada aquisição de

negócio

51% de participação societária na empresa R&R
Indústria,

Comércio

e

Instalação

de

Isolantes

Removíveis e Reutilizáveis Ltda., através da aquisição
de 25.500 quotas do total de 50.000 quotas. A empresa
adquirida foi criada em dezembro de 2010 e tem como
atividade principal a fabricação de isolantes removíveis
e reutilizáveis para isolamento térmico, acústico e
proteção passiva contrafogo.
Sociedades Envolvidas

A Companhia e a R&R Indústria, Comércio e Instalação
de Isolantes Removíveis e Reutilizáveis Ltda.

Efeitos resultantes da
operação no quadro
acionário,especialment
e, sobre a participação
do

controlador,

de

N/A

acionistas com mais de
5% do capital social e
dos administradores do
emissor
Quadro
antes

societário
e

depois

da

Não houve alteração do quadro societário.

operação.
mecanismos utilizados
para

garantir

o

tratamento equitativo

N/A

entre os acionistas

Evento

Aquisição

do

controle

societário

da

Smartcoat

Engenharia em Revestimento Ltda.
Principais condições do

Em 28 de julho de 2017 foi concretizada aquisição de

negócio

75% de participação societária na empresa Smartcoat
Engenharia em Revestimento Ltda., através da aquisição
de 20.025.000 quotas do total de 26.700.000 quotas. A
empresa tem como atividade principal a prestação de
serviço de preparação de superfícies, pintura industrial,
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15.7 - Principais operações societárias
engenharia em revestimento e locação de equipamentos
de hidrojato.
Sociedades Envolvidas

A

Companhia

e

a

Smartcoat

Engenharia

em

Revestimento Ltda.
Efeitos resultantes da
operação no quadro
acionário,especialment
e, sobre a participação
do

controlador,

de

N/A

acionistas com mais de
5% do capital social e
dos administradores do
emissor
Quadro
antes

societário
e

depois

da

Não houve alteração do quadro societário.

operação.
mecanismos utilizados
para

garantir

o

tratamento equitativo

N/A

entre os acionistas
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15.8 - Outras informações relevantes

O acionista Leblon Equities Partners V Fundo de Investimento em Participações não possui cotista que o controle,
não sendo, portanto, aplicável a obrigação prevista na alínea “h” do item 15.1 do Anexo 24, da Instrução CVM
480/2009.
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas
Podemos celebrar, no curso normal de nossos negócios, operações com partes relacionadas em condições
semelhantes àquelas que teriam sido obtidas se tais operações tivessem sido celebradas com terceiros.
As deliberações referentes a eventuais transações entre nós e nossas partes relacionadas são de competência do
nosso Conselho de Administração, nos termos do nosso Estatuto Social, observado também o disposto na Lei das
Sociedades por Ações.
Não adotamos regras, política ou práticas específicas quanto à realização de transações com partes relacionadas
por entendermos que os mecanismos oferecidos pela Lei das Sociedades por Ações e por nosso Estatuto Social
são suficientes e eficientes para tal fim.
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Roberto Carlos de Oliveira (Rcarmelo
Assessoria e Treinamento EIRELI - ME)

31/12/2015

298.520,00

0,00

N/A

Indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Administrador

Objeto contrato

Consultoria

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

334.595,00

0,00

N/A

Indeterminado

NÃO

0,000000

320.000,00

0,00

N/A

Indeterminado

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Contratante

Roberto Carmelo de Oliveira (Rcarmelo
Assessoria e Treinamento EIRELI - ME)

31/12/2016

Relação com o emissor

Administrador

Objeto contrato

Consultoria

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Contratante

Osvaldo Burgos Schirmer (Schirmer e
Associados Consultores de Negócios Ltda.)

31/12/2016

Relação com o emissor

Administrador

Objeto contrato

Consultoria

Garantia e seguros

N/A
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Rescisão ou extinção

N/A

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Contratante
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado
(a) identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses.
Adotamos práticas de governança corporativa recomendadas e/ou exigidas pela legislação brasileira e
regulamentação aplicável. Todas as decisões inerentes aos nossos negócios são submetidas a prévia análise
e deliberação por nossa Administração, conforme as competências estabelecidas em nosso Estatuto Social.
Para mais informações sobre conflitos de interesses, consultar a seção 12 deste Formulário de Referência.
(b) demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento
compensatório adequado
Eventuais operações e negócios celebrados entre nós e nossas Partes Relacionadas serão realizadas no
intuito de maximizar a nossa eficiência operacional e proporcionar melhorias gerenciais e de resultado para
nós. Em todas as nossas operações avaliamos o preço, prazo, capacidade técnica e encargos financeiros em
face de condições de mercado.
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16.4 - Outras informações relevantes

Não há outras informações relevantes que não foram evidenciadas no item 16 deste Formulário de Referência.

1
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17.1 - Informações sobre o capital social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
15/12/2017
Tipo de capital
15/12/2017
Tipo de capital
15/12/2017
Tipo de capital
15/12/2017

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

93.708.314

0

93.708.314

93.708.314

0

93.708.314

93.708.314

0

93.708.314

6.443.354

0

6.443.354

Capital Emitido
41.867.220,23
Capital Subscrito
41.867.220,23
Capital Integralizado
41.867.220,23
Capital Integralizado
0,00
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação
05/12/2016

Orgão que
deliberou o
aumento
Assembleia Geral

Data emissão
05/12/2016

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

6.313,03

Subscrição
particular

631.303

0

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
631.303

0,01000000

0,01

Fator cotação
R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O preço de emissão foi determinado no Segundo Plano de Opções da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de abril de 2016. Ver item " i.II" do quadro 13.4 deste
Formulário de Referência.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional

15/12/2017

Assembleia Geral
Extraordinária

15/12/2017

6.313,04

Subscrição
particular

631.304

0

631.304

0,68000000

0,01

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

O preço de emissão foi determinado no Segundo Plano de Opções da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de abril de 2016. Ver item “i.II do quadro 13.4 deste Formulário
de Referência.

Forma de integralização

Moeda corrente nacional
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17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Nos últimos três exercícios sociais, não tivemos desdobramentos, grupamentos e bonificações.
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17.4 - Informações sobre reduções do capital social

Data de deliberação

Data redução

Valor total redução
(Reais)

31/07/2014

31/07/2014

5.825.627,84

Quantidade ações
ordinárias
(Unidades)
0

Quantidade ações
preferenciais Quantidade total ações
(Unidades)
(Unidades)
0

Forma de restituição

Não houve restituição.

Razão para redução

Absorção de prejuízos, em conformidade com o disposto no art. 173 da Lei 6.404/76.

0

Redução / Capital
anterior

Valor restituído por
ação (Reais)

12,21000000

0,00
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17.5 - Outras informações relevantes

O capital autorizado foi constituído na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 10 de dezembro
de 2014 e aumentado o seu limite na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do dia 28 de abril de 2016 e
Assembleia Geral Extraordinária do dia 15 de dezembro de 2017.
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18.1 - Direitos das ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Mínimo de 1% do lucro líquido ajustado será destinado ao pagamento de dividendos obrigatórios. O
saldo do lucro líquido ajustado, se houver, será capitalizado ou distribuído aos acionistas como
dividendo complementar.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

As ações ordinárias possuem direito a reembolso do capital, no caso de nossa liquidação. Ainda,
qualquer um dos acionistas da Companhia dissidente de certas deliberações tomadas em
Assembleia Geral poderá retirar-se da Companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações,
com base no valor econômico.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o direito de retirada poderá ser exercido, dentre
outras, nas seguintes circunstâncias: (i) cisão da Companhia; (ii) redução do dividendo mínimo
obrigatório da Companhia; (iii) mudança do objeto social da Companhia; (iv) fusão ou incorporação
da Companhia em outra sociedade; e (v) participação da Companhia em um grupo de sociedades.

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 nem a assembleia-geral
poderão privar o acionista dos direitos de: (i) participar dos lucros sociais; (ii) participar do acervo da
companhia, em caso de liquidação; (iii) fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios
sociais; (iv) preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações,
debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos artigos 171 e
172; e (v) retirar-se da sociedade nos casos previstos na referida lei.

Outras características
relevantes

Vide item 18.10 deste Formulário de Referência.
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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
A Alienação de Controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de
operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o Adquirente
se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações dos demais acionistas da Companhia, observando
as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento do BOVESPA MAIS, de forma
a assegurar-lhes tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Controlador Alienante.
A oferta pública de aquisição (“OPA”) acima descrita também deverá ser efetivada: (i) quando houver
cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores
mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na Alienação do Controle da Companhia; e (ii) em
caso de alienação do controle de sociedade que detenha o Poder de Controle da Companhia, sendo que,
nesse caso, o Acionista Controlador Alienante ficará obrigado a declarar à BM&FBOVESPA o valor
atribuído à Companhia nessa alienação e anexar documentação que comprove esse valor.
Adicionalmente, nosso Estatuto Social prevê que em caso de cancelamento de registro de companhia aberta
ou de saída do BOVESPA MAIS, seja para que as nossas ações passem a ter registro para negociação fora
do BOVESPA MAIS, seja devido à reorganização societária da qual a companhia resultante não seja
admitida para negociação no BOVESPA MAIS, nossa acionista controladora ou nós, conforme o caso,
deverá(emos) realizar oferta pública de aquisição de ações dos demais acionistas, de acordo com o disposto
no Regulamento do BOVESPA MAIS, que deverá ter como preço mínimo a ser ofertado o correspondente
ao valor econômico das nossas ações, a ser apurado em laudo de avaliação nos termos dos parágrafos 1º e
2º do artigo 34 do nosso Estatuto Social e da legislação vigente.
A apuração do valor econômico das nossas ações para fins de saída do BOVESPA MAIS, ou cancelamento
de registro de companhia aberta será realizada por instituição escolhida pela Assembleia Geral dentre as
instituições qualificadas e indicadas em lista tríplice por nosso Conselho de Administração. A escolha da
instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do valor econômico em questão deverá
ser tomada, não se computando os votos em branco, pela maioria dos votos dos acionistas representantes
das ações em circulação presentes na respectiva Assembleia Geral, a qual, se instalada em primeira
convocação, deverá contar com a presença de acionistas que representem no mínimo 20% do total das ações
em circulação ou, se instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer número
de acionistas representantes das ações em circulação.
Nas hipóteses de nossa saída do BOVESPA MAIS ou de cancelamento do registro de companhia aberta,
os custos incorridos com a preparação do laudo de avaliação supra referido serão integralmente suportados
pelo ofertante.
A saída da Companhia do BOVESPA MAIS em razão de descumprimento de obrigações constantes do
Regulamento do BOVESPA MAIS está condicionada à efetivação de OPA de ações, no mínimo, pelo valor
econômico das ações, a ser apurado em laudo de avaliação de que trata o Artigo 34 deste Estatuto,
respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
O Acionista Controlador estará dispensado de proceder à OPA de ações se a Companhia sair do BOVESPA
MAIS em razão da celebração do contrato de participação da Companhia no segmento especial da
BM&FBOVESPA denominado Novo Mercado ou se a companhia resultante de reorganização societária
obtiver autorização para negociação de valores mobiliários no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e
vinte) dias contados da data da Assembleia Geral que aprovou a referida operação.
O Acionista Controlador poderá ainda ser dispensado de proceder à OPA se a Companhia sair do
BOVESPA MAIS em razão de assinatura do contrato de participação da Companhia em um dos outros
segmentos especiais da BM&FBOVESPA denominados BOVESPA MAIS – Nível 2 ou Nível 2 de
Governança Corporativa; ou se a companhia resultante da operação de reorganização societária, tiver os
valores mobiliários de sua emissão admitidos à negociação, no prazo de 120 dias contados da data da
Assembleia Geral que aprovar a referida operação, em um dos segmentos mencionados anteriormente,
mediante (i) anuência expressa da totalidade dos acionistas; ou (ii) deliberação da maioria dos votos dos
acionistas representantes das Ações em Circulação presentes em Assembleia, que se instalada em primeira
convocação deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% do total das
Ações em Circulação, ou que se instalada em segunda convocação poderá contar com a presença de
qualquer número de acionistas representantes das Ações em Circulação.
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto
Nosso Estatuto Social não prevê hipótese adicional de suspensão de direitos às estabelecidas na Lei das
Sociedades por Ação, que prevê que a Assembleia Geral de nossos acionistas pode deliberar a suspensão
dos direitos do acionista que deixar de cumprir qualquer obrigação imposta pela Lei das Sociedades por
Ações, por sua regulamentação ou por nosso Estatuto Social, cessando a suspensão logo que regularizada
a obrigação que tenha dado causa à suspensão. Não obstante, essa suspensão não abrangerá o direito de
fiscalização e solicitação de informações de nossos acionistas, nos termos do nosso Estatuto Social.
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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:
Até a data deste Formulário de Referência, não havia valores mobiliários de nossa emissão negociados em mercados de
bolsa ou de balcão organizado.

PÁGINA: 212 de 230

Formulário de Referência - 2017 - PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.

Versão : 4

18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Na data deste Formulário de Referência, não há outros valores mobiliários de nossa emissão que não as ações.
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação
As ações ordinárias de nossa emissão estão em processo de obtenção de registro para listagem no segmento
do Bovespa Mais da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros
Não aplicável, tendo em vista que, não possuímos, na data deste Formulário de Referência, valores
mobiliários admitidos à negociação em mercados estrangeiros.
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18.8 - Títulos emitidos no exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não emitiu títulos no exterior.
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e
sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
Não aplicável, tendo em vista que não houve ofertas públicas relativas a valores mobiliários de nossa
emissão nos últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente.
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18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios
Não aplicável, pois não realizamos qualquer oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos
últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente.
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18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros
Não aplicável, pois não realizamos qualquer oferta pública de aquisição de ações de emissão de terceiros.
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18.12 - Outras infomações relevantes

Não há outras informações relevantes que não foram evidenciadas no item 18 deste Formulário de Referência.

1
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19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve, nos últimos 3 (três) exercícios sociais ou no exercício social corrente, qualquer plano para recompra de ações
de nossa emissão.
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19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não possuímos ações em tesouraria, tanto no exercício social corrente quanto nos últimos três exercícios sociais.
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19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria
Não há outras informações relevantes que não foram evidenciadas no item 19 deste Formulário de Referência.
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários

Data aprovação

14/03/2017

Cargo e/ou função

Acionistas Controladores
Acionistas que elegerem, individualmente, membro do Conselho de Administração ou Conselho
Fiscal da Companhia
Funcionários com acesso a informações relevantes
Administradores
Consultores
Pessoa que, por virtude de seu cargo, função ou posição na Companhia, no Acionista
Controlador, Controladas ou Coligadas, tenham conhecimento de Informação Relevante sobre a
Companhia.

Principais características e locais de consulta
Em reunião de nosso Conselho de Administração realizada em 14 de março de 2017 e 21 de dezembro de 2017, aprovamos nosso
Manual das Políticas de Divulgação de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários da Priner Serviços Industriais S.A., que
contém a nossa Política de Negociação de Valores Mobiliários (“Política de Negociação”), a qual, nos termos da Instrução CVM nº 358,
de 3 de janeiro de 2002 (“Instrução CVM nº 358”), visa regulamentar as operações com valores mobiliários de nossa emissão (“Valores
Mobiliários”), estabelecendo as restrições, condutas e políticas de negociação a serem observadas pelas pessoas sujeitas à Política de
Negociação (“Pessoas Vinculadas”). Neste sentido, a nossa Política de Negociação estabelece: (i) as regras para negociação de Valores
Mobiliários pelas Pessoas Vinculadas, dentro dos limites legais; e (ii) normas para coibir a utilização de informações privilegiadas sobre
ato ou fato relevante relativo a nós (“Informações Privilegiadas”), em benefício próprio das Pessoas Vinculadas em negociações com
Valores Mobiliários. 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 nossos Valores Mobiliários. O texto integral da Políticas de Divulgação de Informações e de
Negociação de Valores Mobiliários da Priner Serviços Industriais S.A. pode ser obtido no site da Companhia.
Períodos de vedação e descrição
Nos termos da Política de Negociação, é vedada a negociação de Valores Mobiliários pela nossa
dos procedimentos de fiscalização Companhia e Pessoas Vinculadas nas seguintes hipóteses, conforme aplicável: (i) sempre que
ocorrer qualquer ato ou fato relevante, conforme definido na Instrução CVM 358, nos negócios da
Companhia, coligadas e controladas de que tenham conhecimento; (ii) sempre que existir a
intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização
societária; (iii) somente em relação aos acionistas controladores, diretos ou indiretos, e
administradores, sempre que estiver em curso ou houver sido outorgada opção ou mandato para
o fim de aquisição ou a alienação de ações de emissão da Companhia pela própria Companhia,
(iv) no período de 15 (quinze) dias corridos que anteceder a divulgação das informações
trimestrais (ITR) e anuais (DFP) da nossa Companhia; e (v) em todos os períodos em que o
Diretor de Relações com Investidores tenha determinado a proibição de negociação.
Os ex-administradores que tenham se afastado antes da divulgação pública do negócio ou fato
iniciado durante o seu período de gestão não poderão negociar valores mobiliários da
Companhia: (i) pelo prazo de seis meses após o seu afastamento; ou (ii) até a divulgação, pela
Companhia, do ato ou fato relevante ao mercado.
No que se refere à fiscalização da Política de Negociação, nosso Diretor de Relações com
Investidores é o responsável pela execução e acompanhamento da referida política.
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20.2 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes que não foram evidenciadas no item 20 deste Formulário de Referência.

1
PÁGINA: 225 de 230

Formulário de Referência - 2017 - PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.

Versão : 4

21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações
O Manual das Políticas de Divulgação de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários da Priner Serviços
Industriais S.A., aprovado por nosso Conselho de Administração em 14 de março de 2017 e aditado por nosso
Conselho de Administração em 18 de julho de 2017 e 21 de dezembro de 2017, contém a nossa política de divulgação
de ato e fato relevantes (“Política de Divulgação”), elaborada nos termos da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002 (“Instrução CVM nº 358”). Nossa política tem como objetivo
estabelecer as regras que deverão ser observadas pelo nosso Diretor de Relações com Investidores e demais pessoas
vinculadas no que tange à divulgação de informações relevantes e à manutenção de sigilo acerca de informações
relevantes que ainda não tenham sido divulgadas ao público, conforme descritas no item 21.2 deste Formulário de
Referência, abaixo.
Para assegurar que as regras sobre divulgação de informações constantes em nossa Política de Divulgação sejam
cumpridas, exigimos que cada um de nossos Conselheiros de Administração, Diretores, acionistas controladores e
quaisquer pessoas que em virtude do cargo, função ou posição que ocupe na nossa Companhia tenha acesso a
informação relevante assinem um termo de adesão à Política de Divulgação, por meio do qual se dão por cientes de
seus termos e se comprometem a cumpri-los em sua integridade. Nos termos da referida Política de Divulgação,
quaisquer pessoas vinculadas à referida política que tenham conhecimento de atos ou fatos que possam configurar
uma informação relevante deverá comunicá-los imediatamente ao Diretor de Relações com Investidores, cabendo
ao referido Diretor zelar pela ampla e imediata disseminação da informação relevante, de forma clara e precisa e em
linguagem acessível ao público investidor, de forma simultânea na CVM e nas Bolsas de Valores e em todos os
mercados nos quais a Companhia tenha valores mobiliários admitidos a negociação, assim como ao público
investidor em geral.
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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
Nossa Política de Divulgação tem por objetivo disciplinar o uso e a divulgação de informações no âmbito da
Companhia, suas coligadas e controladas, contemplando, ainda, os procedimentos relativos à manutenção de sigilo
acerca de informações não divulgadas, devendo ser observada tanto por nosso Diretor de Relações com Investidores
quanto pelas demais pessoas vinculadas identificadas na Política de Divulgação.
Sujeitam-se às normas e procedimentos da Política de Divulgação, os acionistas controladores, diretos ou indiretos,
membros do Conselho de Administração, membros da Diretoria, membros do Conselho Fiscal (caso instalado) e de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou quem quer que, em
virtude de seu cargo, função ou posição em nossa Companhia, nossos controladores, controladas ou coligadas tenha
conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante (“Pessoa Vinculada”), as quais deverão aderir
formalmente à Política de Divulgação por meio da assinatura do Termo de Adesão.
Nossa Política de Divulgação prevê como regra geral a comunicação e divulgação simultânea à CVM, à
BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) e às entidades de balcão
organizado em que tenhamos valores mobiliários negociados, de ato ou fato relevante, que deverá ocorrer
imediatamente após a deliberação, ocorrência ou conhecimento a seu respeito, conforme o caso, de modo claro e
preciso e contendo, no mínimo, as informações exigidas pela regulamentação, divulgação essa a ser feita
preferencialmente antes do início ou após o encerramento dos negócios nas bolsas de valores em que tenhamos
nossos valores mobiliários negociados.
O ato ou fato relevante deverá ser divulgado ao público por meio de pelo menos 1 (um) portal de notícias com página
na rede mundial de computadores, que disponibilize ao mercado, com acesso gratuito, a íntegra do ato ou fato
relevante. O portal de notícias por nós utilizado para divulgação de ato e fato relevante é o valor econômico.
Além da divulgação no portal de notícias acima referido, o ato ou fato relevante também deverá ser divulgado na
página eletrônica de Relações com Investidores da nossa Companhia (www.priner.com.br) e por meio do sistema
eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores e, se for o caso, na página da
BM&FBOVESPA, e demais entidades de balcão organizado em que tenhamos valores mobiliários negociados.
O Diretor de Relações com Investidores poderá determinar a divulgação adicional do ato e fato relevante por meio
de publicação nos jornais de grande circulação habitualmente utilizados pela nossa Companhia, podendo tal
publicação ser feita de forma resumida, desde que indique os endereços na rede mundial de computadores onde a
informação completa deverá estar disponível a todos os investidores, em teor no mínimo idêntico àquele remetido à
CVM.
Cumpre ao nosso Diretor Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM, à BM&FBOVESPA, e às
entidades de balcão organizado em que tenhamos valores mobiliários negociados, qualquer ato ou fato relevante
ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação ao mercado.
Como forma de garantir a manutenção do sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, limitamos o
contato com a imprensa e veículos de comunicação a poucos colaboradores designados pela nossa Diretoria, os quais
também são orientados a respeito da nossa Política de Divulgação e assinam o respectivo termo de adesão. As
reuniões com entidades de classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no País ou no exterior,
relativas a matéria que possa consubstanciar informação relevante, deverão contar com a presença do nosso Diretor
Presidente, do nosso Diretor Financeiro ou do nosso Diretor de Relações com Investidores ou de outra pessoa
indicada por este para este fim. Caso contrário, deverão ter o seu conteúdo reportado previamente ao nosso Diretor
de Relações com Investidores, naquilo que possa consubstanciar informação relevante, visando a que a eventual
informação relevante seja divulgada simultaneamente ao mercado.
Nossa Política de Divulgação também impõe às Pessoas Vinculadas o dever de guardar sigilo absoluto acerca de
atos e fatos relevantes que ainda não tenham sido divulgados, nos termos da Política de Divulgação e da Instrução
CVM 358, às quais tenham acesso em razão do cargo ou posição que ocupam, até que tais informações sejam
divulgadas ao público, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam. Cabe
a cada um dos Diretores orientar seus subordinados para que, caso identifiquem a existência de informação relevante,
a comuniquem imediatamente ao Diretor de Relações com Investidores que deverá definir o tratamento a ser dado
a tal informação, orientando a todos os colaboradores que tiverem acesso a ela sobre as regras aplicáveis constantes
na nossa Política de Divulgação e das consequências de seu descumprimento. Adicionalmente, as Pessoas
Vinculadas se obrigaram a não discutir atos e fatos relevantes em lugares públicos. Da mesma forma, as Pessoas
Vinculadas somente deverão tratar de assuntos relacionados a atos e fatos relevantes com aqueles que tenham
necessidade de conhecer tais informações, ou seja, aqueles que estejam envolvidos pelos motivos que ensejem a
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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
colocação dos valores mobiliários no mercado, bem como a organização para a devida prestação das informações
ao público, sempre visando o fiel cumprimento das disposições da Instrução CVM 358 e da Política de Divulgação.
Os atos ou fatos relevantes poderão, excepcionalmente, deixar de ser divulgados, se nossos acionistas controladores
ou administradores entenderem que a sua revelação colocará em risco o nosso interesse legítimo. Caso a divulgação
do ato ou fato relevante não divulgado ao público nos termos do item anterior escape ao controle, tornando-se de
conhecimento de pessoas diversas das que tiveram originalmente conhecimento e/ou caso se verifique que ocorreu
oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos Valores Mobiliários, os acionistas controladores ou
os administradores ficam obrigados a, diretamente ou por meio do Diretor de Relações com Investidores,
providenciar para que o referido ato e fato relevante seja imediatamente divulgado à CVM e, se for se o caso, à
BM&FBOVESPA, e demais entidades de balcão organizado em que tenhamos valores mobiliários negociados.
Neste caso, a Informação Relevante será realizada imediatamente, cabendo ao Diretor de Relações com Investidores
avaliar a necessidade de solicitar às Bolsas de Valores a suspensão das negociações com os Valores Mobiliários até
que a informação relevante seja disseminada.
Sempre que uma informação relevante deixar de ser divulgada nos termos da Política de Divulgação, o nosso Diretor
de Relações com Investidores deverá averiguar, junto aos demais Diretores, todas as pessoas que possuem acesso à
referida informação relevante, comunicando-as do dever de sigilo descrito na Política de Divulgação e mantendo
registro de tal comunicação. Caberá ao Diretor de Relações com Investidores acompanhar os fatos relacionados à
informação relevante não divulgada para determinar o melhor momento para sua divulgação tão logo tal divulgação
deixe de representar risco a interesse legítimo da nossa Companhia ou na hipótese de oscilação atípica da cotação
dos Valores Mobiliários descrita acima.
Em caso de quaisquer contatos com terceiros, relativos a assuntos que possam ser considerados relevantes,
exigiremos dos mesmos a assinatura de termo de adesão à Política de Divulgação.
Todas as Pessoas Vinculadas estão sujeitas a sanções administrativas, civis e penais, conforme aplicável, em razão
do descumprimento das normas previstas na Política de Divulgação, devendo inclusive ressarcir a Companhia e/ou
terceiros, integralmente e sem limitação, de todos os prejuízos que a nossa Companhia e/ou terceiros venham a
incorrer e que sejam decorrentes, direta ou indiretamente, de tal descumprimento.
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações
O administrador responsável pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de
divulgação de informações é o Sr. Marcelo Gonçalves Costa, nosso Diretor de Relações com Investidores.
Nosso Diretor de Relações com Investidores deve verificar o cumprimento da Política de Divulgação diante
da ocorrência de ato ou fato relevante, informando qualquer irregularidade ao Conselho de Administração.
No caso de violação do sigilo de ato ou fato relevante previamente a sua divulgação ao mercado, cabe a ele
apurar o motivo que provocou tal violação e encaminhar ao Conselho de Administração suas conclusões para
que este tome as providências cabíveis. Nosso Diretor de Relações com Investidores deve, ainda, monitorar
a negociação de valores mobiliários de nossa emissão, especialmente em negociações que ocorrem em
períodos que antecedem à divulgação ao mercado de ato ou fato relevante, com o propósito de identificar
eventuais negociações vedadas pela legislação vigente por pessoas que tinham conhecimento de tal ato ou
fato relevante, comunicando eventuais irregularidades ao Conselho de Administração e à CVM.
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21.4 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes que não foram evidenciadas no item 21 deste Formulário de Referência.
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