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PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. 

Companhia Aberta CNPJ/ME:18.593.815/0001-97  

NIRE: 33.3.0031102-5 
 
 
Prezados Senhores Acionistas, 

 
Apresentamos, a seguir, a proposta da administração (“Proposta”) acerca das matérias constantes 

da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da PRINER SERVIÇOS 

INDUSTRIAIS S.A. (“Companhia”) a ser realizada no dia 30 de abril  de 2020, às 11:00 horas, na 

sede social da Companhia, localizada na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Geremário 

Dantas, nº 1.400, lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401(“AGOE”). 

 

Encontram-se à disposição dos acionistas para consulta, na sede da Companhia em horário 

comercial, no site da Companhia (www.priner.com.br.), bem como nos sites da Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), cópias dos documentos a serem 

discutidos na AGOE, incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 481/09 (“ICVM 481”). 

 

 

Assembleia Geral Ordinária 

 

(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 

fnanceiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. 

 
Propomos que sejam aprovadas, sem reservas, as contas dos administradores e as demonstrações 

financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019, conforme divulgadas em 

30.03.2020 nos websites da CVM e da B3, através do Sistema Empresas.Net, e também no website 

da Companhia. (“Demonstrações Financeiras”).  

 
Nos termos do artigo 9º, inciso III da ICVM 481, as informações dispostas no Anexo I à presente 

Proposta refletem nossos comentários sobre a situação financeira da Companhia.  

 

Adicionalmente, foram devidamente divulgados e publicados, em conjunto com as Demonstrações 

Financeiras, o relatório da administração, o parecer dos auditores independentes, nos termos da 

ICVM 481. 

 

(ii)    Prejuízo relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. 

 

Conforme decisão do Colegiado de 27/09/2011 (Processo CVM RJ 2010-14687), em função da 

apuração de prejuízo no exercício social encerrado em 31.12.2019, fica a Companhia dispensada 

da apresentação das informações exigidas pelo artigo 9º, parágrafo único, inciso II da ICVM 481. 

 

(iii) Fixar da remuneração global dos administradores da Companhia  

 

Propomos que a remuneração global dos administradores, a ser paga no exercício de 2020, seja 

fixada no montante anual de até R$ 2.787.312,45 (dois milhões, setecentos e oitenta e sete mil, 

trezentos e doze reais e quarenta e cinco centavos). 

 
As informações necessárias para a devida análise da proposta da remuneração dos 

administradores, conforme estabelecido pelo artigo 12 da ICVM 481 (incluindo as informações 

indicadas no item 13 do Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09), encontram-se dispostas no Anexo 

II a esta Proposta. 



 

 

Informamos, ainda, que, na Assembleia Geral Ordinária realizada em 2019, foi aprovado um limite 

global para a remuneração dos administradores no valor de R$ 2.722.810,00 (dois milhões, 

setecentos e vinte e dois mil e oitocentos reais), tendo sido efetivamente pago o valor total anual de 

R$ 2.484.229,23 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e 

vinte e três centavos). 

 

A diferença entre o limite aprovado e o valor efetivamente pago decorre, principalmente, dos 

montantes pagos a título de remuneração variável. 

 

Eventuais diferenças entre os valores da proposta atual e da proposta anterior e os constantes do 

item 13 do Formulário de Referência da Companhia, inclusive no Anexo III a esta proposta, são 

decorrentes da não correspondência entre o período coberto pelas referidas propostas (da 

assembleia geral ordinária em questão até a próxima assembleia geral ordinária) e o período coberto 

pelo Formulário de Referência (exercício social). 

 

Assembleia Geral Extraordinária 

 
(i) Alteração Estatutária 

 

Propomos que o art. 5º do Estatuto Social da Companhia seja alterado, conforme detalhado nos 
Anexos IV e V a esta Proposta, para refletir os aumentos de capital aprovados pelo Conselho de 
Administração, dentro do limite do capital autorizado, em reunião realizada em 13 de fevereiro de 
2020, conforme também detalhado nos Anexos III e IV a esta Proposta. 

 

 
(ii) Consolidação do Estatuto Social 
 

Propomos que, em vista das alterações propostas no item “i”, seja aprovada a consolidação do 
Estatuto Social da Companhia, na forma do Anexo IV à presente proposta. 

 

 
 

* * * 
 
 
 

Rio de Janeiro, 30 de março de 2020. 

 
 
 

A Administração 
 
 

Priner Serviços Industriais S.A.



 

Anexo I  

Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia, nos termos do item 10 do 
formulário de referência 

Data-Base: 31.12.2019 

 

10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais 
 

As informações financeiras incluídas nos itens 10.1 a 10.9 do Formulário de Referência, exceto 
quando expressamente ressalvado, referem-se às informações contábeis consolidadas da 
Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.  

 
a. Condições Financeiras e Patrimoniais Gerais 

 

Os diretores entendem que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais adequadas 
para a continuidade e desenvolvimento de suas operações. 

 

Em 2017, as operações da Companhia foram deficitárias, tendo como principais motivos o aumento 
da concorrência por novos serviços e oportunidades para locação de equipamentos e as dificuldades 
enfrentadas pela Smartcoat - Serviços em Revestimentos S.A. ("Smartcoat") no segundo semestre. 

 

Em 2018, as ações implementadas em 2017 visando melhoria de produtividade, assim como a 
recuperação das atividades de locação propiciaram melhoria no desempenho da Companhia. 

 
Em 2019, o lucro bruto, relativo à Companhia (no contexto deste item 10 também referida como 
"Priner Serviços") e sua controlada Priner Locações de Equipamentos S.A. ("Priner Locação") 
cresceu impulsionado pelo aumento das receitas com locação.  A controlada Smartcoat apresentou 
significativa melhora no lucro bruto em relaçao ao ano anterior, apesar do resultado bruto ainda ter 
sido negativo, tendo como causa deste resultado um contrato que gerou prejuízo em 2018 e 2019, o 
qual foi encerrado em junho de 2019. Além deste contrato específico, os seus resultados foram 
impactados pela reestruturação finalizada em 2019, a qual gerou custos com demissões. A Smartcoat 
deu continuidade ao movimento de alteração no perfil dos seus contratos, passando a priorizar 
contratos com forte participação de locação de equipamentos e prestação de serviços com cobrança 
de diária, em detrimento a contratos de prestação de serviços por produtividade.  

 
 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 
 

O longo período de retração do PIB industrial brasileiro levou a aumento da concorrência por novos 
serviços e oportunidades para locação de equipamentos. Neste cenário danoso para as margens e 
rentabilidade das empresas prestadoras de serviços industriais e locadoras de equipamentos, a 
Companhia priorizou o aumento em seu volume de atividades, via crescimento orgânico e aquisições. 
A Companhia encerrou o ano com backlog consolidado da Companhia e sua controlada, Priner 
Locação, desconsiderando a recém adquirida Smartcoat, de R$ 157 milhões, dos quais R$ 115 
milhões para o exercício social de 2018. 

 
As margens da Smartcoat no segundo semestre, período pós-aquisição, foram negativamente 
impactadas pela renovação de serviços em andamento (início de alguns contratos e encerramento 
de outros) e por dificuldades operacionais em quatro clientes, as quais foram solucionadas ao final 
do exercício social de 2017, seja pela reestruturação das equipes ou pelo encerramento dos 
contratos. 

 

Conforme expectativa mencionada no relatório da administração do terceiro trimestre de 2017, as 
margens da Priner Serviços e Priner Locação apresentaram recuperação no último trimestre de 2017, 
após terem atingido o ponto mais baixo no terceiro trimestre. Em função das margens previstas nos 
contratos inclusos no backlog da Companhia, existe expectativa para nova recuperação de margens 
no exercício social de 2018, comparativamente ao exercício social de 2017. 

 
No exercício social de 2017, a Companhia quitou a última parcela referente à aquisição da Priner 
Locação (R$ 23,9 milhões), pagou sinal referente à aquisição de 75% da Smartcoat (R$ 15 milhões) 



 

e à aquisição de 51% da R&R Indústria, Comércio e Instalação de Isolantes Removíveis e 
Reutilizáveis Ltda. ("R&R") (R$ 2,2 milhões), e realizou investimentos para modernização dos 
equipamentos da Priner Rental, Smartcoat e R&R, além de implantação de novo software de gestão 
(ERP) (Totvs RM), totalizando R$ 10,1 milhões. Em função desses pagamentos e da redução na 
geração de caixa da Companhia, fruto da redução de margens e incremento do capital de giro, a 
Companhia encerrou o ano com baixo nível de disponibilidades (R$ 2,5 milhões no consolidado e R$ 
0,4 milhão na Priner SI, na controladora). 

 
Em 2º de outubro de 2017, o pedido de registro da Companhia para negociação na categoria “A” foi 
deferido pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Em 10 de novembro de 2017, a B3 deferiu o 
pedido da Companhia para listagem e admissão à negociação de ações no Bovespa Mais, sob 
código PRNR3. 

 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 
 

Os resultados de 2018 apresentaram franca recuperação em relação a 2017, tendo como principal 
causa a recuperação das margens brutas na Priner Serviços Industriais, entidade controladora, cujo 
lucro bruto aumentou 52% (para R$ 30,1 milhões no exercício social de 2018, comparado a R$ 19,8 
milhões no exercício social de 2017). As receitas com locação, atividade com margens bastante 
atrativas, cresceram 8% no exercício de 2018, quando comparadas ao exercício de 2017, com 
destacado incremento no último trimestre (crescimento de 26% em comparação ao terceiro trimestre 
de 2017). Embora ainda tenha apresentado resultados negativos, a controlada Smartcoat apresentou 
recuperação em seus resultados operacionais. 

 
Excluindo-se itens atípicos (ajuste a valor justo das opções de compra e venda das investidas R&R 
e Smartcoat), ao comparar os meses de dezembro de 2018 e dezembro de 2017, as despesas gerais 
e administrativas apresentaram redução de 0,4% e 7,1% nos resultados da controladora e 
consolidados, respectivamente. Considerando-se itens atípicos, houve redução de 27% e 26% nos 
resultados da controladora e consolidados, respectivamente. 
 
Ao longo do exercício social de 2018, foram realizados ajustes nas operações da Smartcoat, dentre 
os quais destacamos mudanças na gestão de contratos e centralização de diversas atividades 
(controladoria, tesouraria, departamento de pessoal e segurança e meio ambiente), fechamento da 
sede em Taubaté com transferência para Rio de Janeiro (sede da Priner Serviços Industriais, 
controladora) e troca do sistema operacional (ERP). No primeiro trimestre de 2019, a equipe da filial 
Macaé da Priner Serviços Industriais mudou de endereço para o prédio da controlada Smartcoat, na 
mesma cidade. 

 

No exercício social de 2018, o endividamento líquido (passivos onerosos menos caixa e equivalentes 
de caixa e títulos e valores mobiliários) consolidado apresentou incremento de 5%, equivalente a R$ 
3,9 milhões. O principal motivo a impactar negativamente o fluxo de caixa foi o prejuízo operacional 
apresentado pela controlada Smartcoat. 

 
A fim de atender a demanda por novos serviços e locações, o grupo praticamente dobrou os 
investimentos em novos ativos (R$  14,9  milhões  no  exercício  social  de  2018,  comparados a R$ 
7,7 milhões no exercício social de 2017), 96% dos quais em equipamentos produtivos. A Companhia 
recebeu, ainda, aporte de capital de R$ 11,5 milhões no exercício de 2018. No início do quarto 
trimestre de 2018, após confirmação do terceiro trimestre seguido com EBITDA consolidado positivo 
e ligeira redução no endividamento líquido, a Companhia iniciou estudos e negociações para 
alongamento da dívida bancária do grupo. 

 
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019  

 

A Receita Líquida e o Lucro Bruto Consolidados do exercício de 2019 apresentaram crescimento de 
6,5% e 8,9%, respectivamente, com expansão de margem de 0,3 p.p. em relação ao exercício de 
2018. O lucro bruto da Priner (Serviços + Locação) apresentou crescimento de 2,0% em relação ao 
exercício anterior, impulsionado pelo forte crescimento das receitas com locação (+49% 2019 vs 
2018). Para atendimento ao aumento de demanda, a Companhia incrementou investimentos de 
capital e aumentou o volume de equipamentos locados de terceiros. A controlada Smartcoat 
apresentou significativa melhoria no lucro bruto em relação ao ano anterior, apesar do resultado bruto 
ainda ter sido negativo, tendo como causa deste resultado um contrato que gerou prejuízo em 2018 



 

e 2019, o qual foi encerrado em junho de 2019. Além deste contrato específico, os resultados desta 
controlada foram impactados pela reestruturação finalizada em 2019, a qual gerou custos com 
demissões: seu quadro de colaboradores reduziu 48% ao longo do exercício de 2019 (363 em 2019 
x 700 em 2018). Em 2019, a Smartcoat deu continuidade ao movimento de alteração no perfil de 
seus contratos, passando a priorizar contratos com forte participação de locação de equipamentos e 
prestação de serviços com cobrança de diária, em substituição a contratos de prestação de serviços 
por produtividade.  
 
Excluindo itens não recorrentes (ajuste a valor justo das opções de compra e venda das investidas 
R&R e Smartcoat, contingências trabalhistas e reavaliação de imobilizado), as despesas gerais e 
administrativas apresentaram aumento de 6,9%, em função de reajustes pontuais (dissídio coletivo 
e alguns fornecedores de serviços) e despesas não recorrentes com a transferência da filial de 
Macaé da Priner Serviços para o prédio da controlada Smartcoat, na mesma cidade. 
 
A fim de atender a demanda por novos serviços e locações, o grupo incrementou os investimentos 
em novos ativos (R$ 17,9 milhões em 2019 vs R$ 14,9 milhões em 2018), 98% dos quais em 
equipamentos produtivos. Apesar dos investimentos realizados, a fim de atender ao crescimento da 
demanda por serviços e locação, a Companhia aumentou o volume de equipamentos locados de 
terceiros, gerando custos de aluguel de R$ 7,7 milhões. 
 
O endividamento líquido consolidado apresentou redução de R$ 26,9 milhões, equivalente a 34,7%. 
Como parte de nosso plano para reestruturação das dívidas bancárias do grupo, em 10 de maio de 
2019 concluímos o processo de emissão de debêntures pela Priner Serviços. A operação foi de R$ 
67,5 milhões e teve como objetivo a quitação antecipada das linhas para financiamento de capital de 
giro contratadas pela Companhia e suas controladas, propiciando alongamento das dívidas 
financeiras do grupo. Adicionalmente, a controladora recebeu aporte de capital no montante de R$ 
20,0 milhões no exercício de 2019. 
 
No início de 2019, como parte de nossa estratégia visando a contínua melhoria de controles internos, 
a controlada Smartcoat passou a utilizar um sistema integrado de gestão - ERP do grupo Priner, o 
qual havia sido implementado na Priner Serviços e Priner Locação em janeiro de 2018.  
 

Evolução da dívida líquida 
 

A tabela a seguir apresenta sumário da dívida líquida da Companhia, expressa detalhadamente no 
item 3.2, "ii", em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017: 

 
 Valores expressos em R$ mil 

 Em 31 de dezembro 

Indicadores Financeiros 2019  2018  2017 

Dívida bruta circulante 37.712  60.773  50.014 
Dívida bruta não circulante 57.444  20.398  26.314 

  
 

 
 

 

Dívida Bruta........................................... 95.156 81.171 76.328 
 

     

      
(-) Caixa, equivalentes de caixa, aplicações financeiras e mutuo 
a receber) (44.528)   (3.719)   (2.508)  
 

     
 

     

Dívida Líquida....................................... 
    

50.628  
     

77.452   

    
73.820  

 

 
 

 

A  redução de  31,42%  da  dívida  líquida  da  Companhia  entre  31 de dezembro de 2017  e  31 de 
dezembro 2019 ocorreu principalmente em 2019, devido ao plano para reestruturação de dívidas 
bancárias do grupo. Em 10 de maio de 2019 concluímos o processo de emissao de debêntures pela 



 

Priner Serviços, cuja operação foi de R$ 67,5 milhões e teve como objetivo quitação antecipada das 
linhas para financiamento de capital de giro contratadas pela Companhia e suas controladas, 
propriciando alongamento das dívidas financeiras do grupo. Adicionalmente, a Controladora recebeu 
aporte de capital no montante de R$ 20,0 milhões no exercício de 2019. 

 

Índice de liquidez corrente 
 

O índice de liquidez corrente da Companhia é calculado pela divisão de seu ativo circulante por seu 
passivo circulante. A variação negativa de 9,31% do referido índice no período compreendido entre 
31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018 foi causado, principalmente, pela 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 e mensais 
do saldo das contas a pagar por aquisição societária (aquisição da Priner e Smartcoat). Em 31 de 
dezembro de 2019, o referido índice teve um aumento de 46,53% em relação ao ano anterior em 
função da emissão das debêntures, fato que propiciou o alongamento do perfil da dívida da 
Companhia.  

 
 

 Valores expressos em R$ mil 

  Em 31 de dezembro de 

  2019  2018  2017 

Indicadores financeiros       
Ativo Circulante  127.862  105.316  90.691 

Passivo Circulante  95.180  114.810  89.663 

Índice de liquidez corrente  1,34  0,92  1,01 

 



 

 

 

b. Estrutura de Capital 
 

Em 31 de dezembro de 2019, a estrutura de capital da Companhia era composta por 31,1% de capital 
próprio (patrimônio líquido) e 68,9% de capital de terceiros (passivo total). Em 31 de dezembro de   
2018, a estrutura de capital da Companhia era composta por 31,8% de capital próprio (patrimônio 
líquido) e 68,2% de capital de terceiros (passivo total). Em 31 de dezembro de 2017, a estrutura de 
capital da Companhia era composta por 30,0% de capital próprio (patrimônio líquido) e 70,0% de 
capital de terceiros (passivo total), conforme evidenciado pela tabela a seguir: 
 
 
 

 
 Valores expressos em R$ mil 

  Em 31 de dezembro de 

  2019  2018  2017 

  R$ mil (%)  R$ mil (%)  R$ mil (%) 
 

         
Patrimônio 
Líquido 

 74.609 31,1%  66.129 31,8%  54.774 30,0% 

Passivo total  164.932 68,9%  141.857 68,2%  127.632 70,0% 

Total        239.541  100,0%    207.986  100,0%    182.406  100,0% 

 
 
 
 
 
A administração da Companhia 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 os acionistas da Companhia, sem prejuízo de sua liquidez, buscando garantir a 
sustentabilidade dos negócios da Companhia no longo prazo. 

 
Em 31 de dezembro de 2019, patrimônio líquido consolidado da Companhia era de R$ 74,6 milhões, 
comparado a R$ 66,1 milhões em 31 de dezembro de 2018 e R$ 54,8 milhões em 31 de dezembro de 
2017. O aumento do patrimônio líquido da Companhia entre 31 de dezembro de 2017 e 31 de 
dezembro de 2019 decorreu, principalmente, do aporte de capital em 2018 e 2019 e da participação 
dos não controladores oriundos da aquisição da Smartcoat. 

 

Para mais informações sobre a evolução das contas de resultado da Companhia, vide item 10.1.h e 
10.2 deste documento. 

 
c. Capacidade de Pagamento em Relação aos Compromissos Financeiros Assumidos 

 

A Companhia tem honrado todas as suas obrigações referentes a seus compromissos financeiros, 
até a data de arquivamento deste documento, bem como mantido a assiduidade dos pagamentos 
desses compromissos. O passivo da Companhia é composto basicamente por fornecedores, 
obrigações sociais e tributárias, debêntures, financiamentos bancários, contas a pagar por aquisição 
de participação societária, empréstimos de mútuo concedidos por pessoas físicas (partes 
relacionadas) e provisões. 

 
O capital circulante líquido consolidado da Companhia (correspondente à subtração do ativo 
circulante pelo passivo circulante) foi de R$ 32,7 milhões em 31 de dezembro de 2019, e de um valor 
negativo de R$ 9,5 milhões em 31 de dezembro de 2018 e de um valor positivo consolidado de R$ 
1,0 milhões em 31 de dezembro de 2017. A redução ocorrida de 31 de dezembro de 2017 para 31 
de dezembro de 2018, ainda sob o efeito dos financiamentos captados para aquisição, foi agravado 
pelo mau desempenho operacional da Smartcoat. O incremento observado de 31 de dezembro de 
2018 para 31 de dezembro de 2019 foi consequência da geração de caixa operacional em 2019 e da 
redução do passivo circulante, fruto da emissão de debêntures pela Companhia. 

 

d. Fontes de Financiamento Utilizadas para Capital de Giro e para Investimentos em 
Ativos Não circulantes 

 
A Companhia tem adotado como estratégia a utilização de capital de terceiros, onerosos ou não 
onerosos, para financiar as suas atividades e os seus investimentos. A Companhia tem 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. 

 
A alavancagem financeira da Companhia pode ser medida pela divisão entre sua dívida líquida e seu 
patrimônio líquido, tendo sido correspondente a 0,68 em 31 de dezembro de 2019, 1,17 em 31 de 
dezembro de 2018, 1,35 em 31 de dezembro de 2017. O desempenho positivo no período findo em 
31 de dezembro de 2019 foi fruto, principalmente, da geração de caixa positiva, parcialmente 
compensada pelo prejuízo líquido do período. O desempenho positivo no exercício social de 2018 foi 
consequência, principalmente, da melhoria nos resultados operacionais e líquidos; o desempenho 
negativo no exercício social de 2017 teve como principais fatores a queda nas margens brutas, 
ocorrência de despesas não recorrentes (aquisições, processo de registro na CVM e listagem na B3), 
aumento do prazo médio de recebimento (fruto, principalmente, do aumento no saldo de BMs a 
faturar) e da aquisição da Smartcoat, a qual enfrentou dificuldades operacionais no segundo semestre 
do exercício de 2017. 

 
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 necessidade de capital da Companhia que se pretende 
utilizar no curso regular de seus negócios são a geração de caixa da operação, empréstimos 
bancários, mútuos de acionistas e conselheiros, aporte de capital e recursos advindos do mercado 
de capitais. Os diretores entendem que essas disponibilidades são suficientes para atender as 
necessidades regulares de capital da Companhia. 

 
f. Níveis de endividamento e características de tais dívidas 

 
Em 31 de dezembro de 2019, a dívida bruta da Companhia era de R$ 95,2 milhões (R$ 81,2 milhões 
e R$ 76,3 milhões, em 31 de dezembro de 2018 e 2017, respectivamente). 

 
A dívida líquida da Companhia, calculada pela soma de seus empréstimos e financiamentos 
registrados no passivo circulante e não circulante, incluindo o contas a pagar por aquisição societária 
(dívida de aquisição, fruto de spin-off), saldo de instrumentos derivativos financeiros, e mútuo com 
pessoas físicas, deduzidos dos valores registrados como caixa, equivalentes de caixa e valores 
mobiliários, totalizou R$ 50,6 milhões em 31 de dezembro de 2019 (R$ 77,5 milhões e R$ 73,8 milhões, 
em 31 de dezembro de 2018 e 2017, respectivamente). 

 
Nos termos do Instrumento Particular da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória, em Duas Séries, para 
Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição celebrado em 3 de maio de 2019, foram 
emitidas 67.500.000 (sessenta e sete milhões e quinhentas mil) debêntures simples, com valor 
nominal unitário de R$ 1,00 (um real) cada Debênture, no valor total de R$ 67.500.000,00 (sessenta 
e sete milhões e quinhentos mil reais) ("Escritura de Emissão"), conforme detalhado na seção 18 do 
Formulário de Referência. As debêntures foram integralizadas à vista em 10 de maio de 2019, por 
meio de MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3 S.A 
– Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM, em moeda corrente nacional. O objetivo das 
debêntures foi alongamento do perfil da dívida. 

As principais características da dívida líquida da Companhia, com base em suas demonstrações 
financeiras consolidadas, estão demonstradas na tabela a seguir: 

 

 
Tipo  Taxa de juros (%)¹  Consolidado – em R$ mil  

  
       

  
  31 de dezembro de 

  
  2019  2018  2017 

         

Financiamento com Instituições Financeiras   CDI + 0,90% a.a. a CDI 
+ 6,42% a.a. 

 
   9.987    52.069    65.117  

Financiamento com Instituições Financeiras  
15,44% a.a. pré-fixada  

        -      13.751           -    

FINAME
  5,5% a.a. a 13,04% a.a. 

pré-fixada 
 

   2.093      1.817         359  
Contas a pagar em Aquisição de Participação 
Acionária  

 95% do CDI  
   7.864      8.718    10.516  

Instrumento Derivativo Financeiro   
 (132)    (2.163)         336  

Mútuo Pessoa Física  CDI + 5% a.a. a CDI + 
6% a.a.  

 
   9.613      6.979           -    



 

Debêntures  CDI + 4,5% a.a.   65.731           -             -    

  
  

     
Dívida Bruta.............................  

   95.156    81.171    76.328  

         
Caixa, equivalentes de caixa, títulos e valores 
mobiliários e mútuos a receber 

 
  (44.528)    (3.719)    (2.508)  

         
Dívida Líquida...........................  

   50.628    77.452    73.820  

         
 

¹ As informações relativas a taxa de juros (%) referem-se aos saldos existentes em 31 de dezembro de 2019. 

 
A tabela a seguir evidencia o perfil de amortização dos empréstimos e financiamentos da Companhia 
e contas a pagar em aquisição de participação acionária por faixas de vencimento, correspondentes 
ao período remanescente no balanço patrimonial consolidado até o vencimento contratual, quando 
a Companhia realizará os respectivos pagamentos: 
 
 
 

 

 Consolidado 
 

    Mais que  Mais que     

    um mês e  três meses  Entre um  Entre dois 

  Até  menos de  e menos  e dois  e cinco 

Em milhares de reais  um mês  três meses  que um ano  anos  Anos 
           

Em 31 de dezembro de 2019           

Empréstimos e financiamentos 
bancários 

 (726)  (1.565)  (6.498)  (2.617)  (1.345) 

Instrumentos financeiros (swap)  114  232  (224)  -  - 

Debêntures  (8)  (17)  (12.680)  (28.263)  (40.123) 

Contas a pagar por aquisição societária  (4.343)  (400)  (4.064)  -  - 

Mútuo a pagar – partes relacionadas  (3.001)  (4.925)  (1.785)  -  - 

Total por período  (7.964)  (6.675)  (25.251)  (30.880)  (41.468) 

           

 

i. Contratos de empréstimo e financiamento relevantes 
 

Capital de giro 
 

Em 31 de dezembro de 2019, os empréstimos bancários da Companhia totalizaram R$ 12,1 milhões, 
dos quais R$ 10,0 milhões referiam-se a empréstimos para financiamento de capital de giro. Os 
empréstimos em questão serão quitados com a utilização de recursos provenientes das debêntures, 
os quais encontram-se retidos em contas vinculadas. 

 
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia também possuía saldo de R$ 9,6 milhões referentes a 
mútuos concedidos por acionistas minoritários, executivos e membros do Conselho de 
Administração. 

 

Contas a pagar relativa à aquisição de participação societária 
 

Em julho de 2017, a Companhia quitou a dívida referente à sua aquisição, ocorrida em 2013 
(conforme descrito no item 6.3 do Formulário de Referência), no valor de R$ 23,9 milhões. 

 
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía saldo de R$ 7,9 milhões relativo à aquisição de 
participação acionária da Smartcoat, operação realizada em julho de 2017. 

 
ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras 

 
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia tinha saldo em aberto de R$ 2,1 milhões, relativo a 
financiamento para a aquisição de equipamentos. 
 

 
iii. Grau de subordinação entre as dívidas 



 

 
Em eventual concurso universal de credores, a subordinação entre as obrigações registradas no 
passivo exigível ocorrerá observado o disposto na Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005: (i) 
créditos trabalhistas; (ii) créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado; (iii) créditos 
tributários; (iv) créditos com privilégio especial conforme previsto em referida lei; (v) créditos com 
privilégio geral conforme previsto em referida lei; (vi) créditos quirografários; (vii) multas e penas 
pecuniárias; e (viii) créditos subordinados. 

 

As dívidas financeiras da Companhia, existentes nos últimos três exercícios sociais, não possuem 
cláusula específica contratual de subordinação e, assim, não há relação de preferência entre as 
mesmas. Logo, o grau de subordinação entre as dívidas financeiras da Companhia e de suas 
controladas segue o disposto na legislação em vigor e nas eventuais garantias constituídas. 

 
Os contratos de empréstimos e financiamentos da Companhia são garantidos por meio de diversos 
instrumentos, incluindo alienação fiduciária de ativos nos contratos das operações de FINAME. Os 
empréstimos para capital de giro existentes em 31 de dezembro de 2019 tinham como garantia trava 
de domicílio bancário simples de contratos firmados entre a Companhia e alguns de seus clientes. 
Para maiores informações, vide item 3.8 do 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, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições 

 

A Escritura de Emissão prevê a manutenção de índices de endividamento, os quais serão acionados 
a partir do 1º trimestre de 2020, como segue: 

 

• Trimestral: Dívida Bruta + Sellers Finance – Escrow ≤ R$ 80 milhões; 

Nota: "Dívida Bruta", para fins da Escritura de Emissão, significa a soma dos (i) empréstimos e 
financiamentos de curto e longo prazos, incluídos (1) os títulos descontados com regresso, (2) as 
fianças e avais prestados em benefício de terceiros, (3) os arrendamento mercantil / leasing 
financeiro, e (4) os títulos de renda fixa não conversíveis frutos de emissão pública ou privada, nos 
mercados local ou internacional; (ii) passivos decorrentes de instrumentos financeiros derivativos, 
líquidos de ativos decorrentes de instrumentos financeiros derivativos; e (iii) contas a pagar em 
decorrência de aquisição de outras empresas (menos a conta reserva e escrow account). Exclui 
empréstimos de mútuo recebidos de controladores, investidores e executivos da empresa; "Sellers 
Finance" significa contas a pagar em decorrência da aquisição de outras empresas concedidos pelos 
vendedores. 

 

• Anual: Dívida Liquida/EBITDA ≤ 2,5 em 2019 e ≤ 2,0 de 2020 em diante. 

Nota: "Dívida Líquida", para fins da Escritura de Emissão, significa valor da Dívida Bruta, menos a 
conta reserva ou escrow account. Exclui empréstimos de mútuo recebidos de controladores, 
investidores e executivos da empresa), menos as disponibilidades em caixa e aplicações financeiras. 

 

g. Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados 
 

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía financiamentos totais junto a instituições 

financeiras de R$ 12,1 milhões e limites disponíveis de R$ 19,4 milhões. Desta forma, em 31 de 

dezembro de 2019, a Companhia havia utilizado 62,1% dos limites de tais financiamentos. 

 

h. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 
 

As informações financeiras contidas e analisadas a seguir são derivadas das demonstrações 
financeiras consolidadas auditadas da Companhia relativa aos exercícios sociais findos em 31 de 
dezembro de 2019, 2018, 2017. 

 

Apresentação das principais contas das demonstrações de resultados da Companhia 
 

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 líquidos 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 2017, 2018 e 
2019 são referentes somente à receita líquida, e não à receita bruta. 

 

Apresentam-se, a seguir, as explicações sobre as principais variações ocorridas e as explicações 
sobre o resultado da Companhia, a partir de suas demonstrações financeiras: 

 

Análise comparativa das principais variações nas demonstrações de resultados para os 
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018. 

 

 

  Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

  2019 
  

2018 
  

Variação 2019/2018  
   

   (R$ mil)   (%)  (R$ mil)   (%)  (%) 

           
Receita líquida de 
vendas e serviços  

348.612 
 

100,00% 
 

327.237 
 

100,00% 
 

6,53% 

Custo dos produtos 
vendidos e serviços 
prestados  

-299.585 

 

-85,94% 

 

-282.214 

 

-86,24% 

 

6,16% 

Lucro Bruto  49.027  14,06%  45.023  13,76%  8,89% 
Despesas operacionais, 
administrativas e gerais  

-42.064 
 

-12,07% 
 

-30.375 
 

-9,28% 
 

38,48% 

Resultado de 
Equivalência Patrimonial 

 797  0,23%  448  0,14%  77,90% 

Lucro (prejuízo) 
operacional antes do 
resultado financeiro  

7.760 

 

2,23% 

 

15.096 

 

4,61% 

 

-48,60% 

Receitas financeiras  4.465  1,28%  6.331  1,93%  -29,47% 

Despesas financeiras  -18.050  -5,18%  -15.462  -4,73%  16,74% 
Lucro (prejuízo) antes 
do imposto de renda e 
da contribuição social  

-5.825 

 

-1,67% 

 

5.965 

 

1,82% 

 

-197,65% 

Imposto de renda e 
contribuição social 
correntes  

-6.207 

 

-1,78% 

 

-4.613 

 

-1,41% 

 

34,55% 

Imposto de renda e 
contribuição social 
diferidos  

1.234 

 

0,35% 

 

3.788 

 

1,16% 

 

-67,42% 

Lucro líquido do 
exercício  

-10.798 
 

-3,10% 
 

5.140 
 

1,57% 
 

-310,08% 

 
 

Receita líquida de vendas e serviços 
 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a receita líquida de vendas e serviços da 
Companhia atingiu R$ 348,6 milhões, equivalente a um incremento de R$ 21,4 milhões (6,5%) em 
relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. O crescimento das receitas foi 
causado, principalmente, por forte aumento nas receitas de locação (34%), fruto de aumento da 
demanda. 

 

Custos dos produtos vendidos e serviços prestados 
 

O custo dos produtos vendidos e serviços prestados no exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2019 totalizou R$ 299,6 milhões, equivalente a um incremento de R$ 17,4 milhões (6,2%) em 
relação ao mesmo período de 2018. O crescimento dos custos foi causado, principalmente, por 
dissídio salarial e reajustes inflacionários em insumos. 

 

Lucro Bruto 
 

O lucro bruto no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 atingiu R$ 49 milhões, o que 
equivale a um incremento de R$ 4 milhões (8,9%) em relação ao exercício social encerrado em 31 



 

de dezembro de 2018. O crescimento do lucro bruto foi causado pelo aumento da  representatividade 
das receitas com locação em nosso mix de receitas. 

 

Despesas Operacionais, Administrativas e Gerais 
 

As despesas operacionais, administrativas e gerais foram de R$ 42,1 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019, o que equivale a um incremento de R$ 11,7 milhões (38,5%) 
em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Excluindo-se itens atípicos 
em 2018, que totalizam R$ 12,2 milhões e se referem a avaliação a valor justo das opções de compra 
e venda das empresas investidas, ajuste em valor de preço de aquisição da Smartcoat, créditos 
previdenciários e reversão de provisão para créditos de liquidação duvidosa, o incremento 
observado, do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para o exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019, foi causado, basicamente, por inflação (dissídio salarial e 
reajustes em insumos). 

 
Resultado de Equivalência Patrimonial 

 

O resultado positivo de equivalência patrimonial de R$ 0,7 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2019, comparado a um resultado positivo de R$ 0,4 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018, teve como causa o resultado da controlada (R&R), registrado 
pelo método de equivalência patrimonial e os ajustes de lucros não realizados intercompanhia. 
 
Resultados Financeiros 

 

Os resultados financeiros líquidos, compostos pelas receitas financeiras e despesas financeiras, 
obtiveram valor negativo de R$ 13,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2019, comparativamente a despesa líquida de R$ 9,1 milhões no exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2018, por três fatores: aumento da dívida líquida da controlada Smartcoat, aumento 
nas operações de desconto de duplicatas (antecipação de recebíveis) e risco sacado, além da 
adoção do CPC 06 (arrendamento mercantil). 

 

 

Imposto de renda e contribuição social correntes 
 

O valor do imposto de renda e contribuição social correntes aumentou 34,6% no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019, em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2018, em função do resultado positivo da controlada Priner Locação, fruto do incremento das 
receitas de locação. 

 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 

 

O valor do imposto de renda e contribuição social diferidos diminuiu 67,4% no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019, em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2018, basicamente, em função da apuração de prejuízo fiscal e base negativa da contribuição 
social sobre o lucro do exercício de 2019 e parte de 2018 que deixou de ter seu ativo diferido 
reconhecido na controlada Smartcoat por não ser provável que os lucros tributáveis futuros estejam 
disponíveis para que a controlada possa utilizar seus benefícios no período de 10 anos. O montante 
estornado em 2019 referente a 2018 equivale a R$ 2,3 milhões. 

 
Lucro Líquido do Exercício 

 

Os resultados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 atingiram prejuízo líquido 
de R$ 10,8 milhões, comparativamente ao lucro de R$ 5,1 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2018. Os principais motivos para o incremento do prejuízo líquido em 2019 
comparável com o mesmo período de 2018 foram o incremento no lucro bruto (R$ 4 milhões) 
compensado, negativamente, pela variação de itens atípicos que tiveram forte influência nos 
resultados de 2018, a saber: avaliação a valor justo das opções de compra e venda das empresas 
investidas, créditos previdenciários, reversão de provisão para créditos de liquidação duvidosa e 
reversão do ativo diferido sobre o prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social sobre o lucro 
líquido mencionada no item acima. 



 

 
 
 

Análise comparativa das principais variações nas demonstrações de resultados para os 
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017. 

 
  Exercício social encerrado em 31 de dezembro de    

2018 2017 
Variação 

 
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 

Imposto de renda e 

contribuição social diferidos 

Lucro líquido do exercício 
 

Receita líquida de vendas e serviços 
 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a receita líquida de vendas e serviços da 
Companhia atingiu R$ 327,2 milhões, equivalente a um incremento de R$ 90,7 milhões (38,4%) em 
relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Deste aumento, R$ 59,5 milhões 
referem-se a controlada Smartcoat, pelo fato dos seus resultados terem sido consolidados nos 
resultados da Companhia somente a partir de agosto de 2017, visto a aquisição ter sido concretizada 
em julho de 2017. O crescimento das receitas comparáveis com 2017 foi causado pela combinação 
de aumento no volume dos serviços prestados e das locações. 

 
Custos dos produtos vendidos e serviços prestados 

 

O custo dos produtos vendidos e serviços prestados no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018 totalizou R$ 282,2 milhões, equivalente a um incremento de R$ 79,1 milhões 
(39%) em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Deste aumento, R$ 61 
milhões referem-se à controlada Smartcoat, pelo fato dos seus resultados terem sido consolidados nos 
resultados da Companhia somente a partir de agosto de 2017, visto a aquisição ter sido concretizada 
em julho de 2017. O crescimento dos custos comparáveis com o exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2017 foi causado por aumento no volume das operações (+12,7) e redução nos custos 
per capita (-1,6%). A redução nos custos per capita foram consequência de melhoria de produtividade 
nas operações, consequência de investimento em novos ativos (por exemplo, andaimes de alumínio), 
fato parcialmente compensado pelo dissídio coletivo e inflação. 

 
 

Lucro Bruto 
 

O lucro bruto no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 atingiu R$ 45,0 milhões, o 
que equivale a um incremento de R$ 11,6 milhões (34,8%) em relação ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2017. A Smartcoat, gerou lucro bruto negativo de R$ 5,5 milhões, enquanto 
na controladora Priner Serviços e na controlada Priner Locação o lucro bruto positivo foi de R$ 50,5 
milhões. Esse incremento foi resultado do aumento do volume dos serviços prestados e das receitas 

 2018/2017 

(R$ mil) (%)  (R$ mil) (%)  (%) 

327.237 100,00 
 

236.502 100,00 
 

38,37 

-282.214 -86,24 
 

-203.099 -85,88 
 

38,95 

45.023 13,76  33.403 14,12  34,79 

-30.375 -9,28  -41.116 -17,39  -26,12 

448 0,14 
 

186 0,08 
 

140,86 

15.096 4,61 
 

-7.527 -3,18 
 

-300,56 

6.331 1,93  2.383 1,01  165,67 

-15.462 -4,73  -8.518 -3,60  81,52 

5.965 1,82 
 

-13.662 -5,78 
 

-143,66 

-4.613 -1,41 
 

-947 -0,40 
 

387,12 

3.788 1,16 
 

7.221 3,05 
 

-47,54 

5.140 1,57  -7.388 -3,12  -169,57 

 



 

com locação. 
 

Despesas Operacionais, Administrativas e Gerais 
 

As despesas operacionais, administrativas e gerais foram de R$ 30,4 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018, o que equivale a uma redução de R$ 10,7 milhões (26,1%) 
em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Essa redução foi causada 
pela diminuição das despesas com pessoal e por dois itens atípicos que totalizaram R$ 10,1 milhões, 
a saber: reconhecimento (receita) do ajuste a valor justo das opções de compra e venda das 
investidas R&R e Smartcoat, e resultado positivo (receita) da provisão para perda de crédito de 
liquidação duvidosa quando da adoção do CPC 48. 

 
Resultados Financeiros 

 

Os resultados financeiros líquidos, compostos pelas receitas financeiras e despesas financeiras, 
obtiveram valor negativo de R$ 9,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2018, comparativamente a despesa de R$ 6,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2017, tendo como principal causa o aumento da dívida líquida da controlada Smartcoat. 

 
Resultado de Equivalência Patrimonial 

 

O resultado positivo de equivalência patrimonial (de R$ 448 mil no exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2018, comparado ao resultado positivo de R$ 186 mil no exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2017) teve como principal causa o resultado da nova controlada (R&R), 
adquirida em 24 de janeiro de 2017, registrada pelo método de equivalência patrimonial. 

 

Imposto de renda e contribuição social correntes 
 

O valor do imposto de renda e contribuição social correntes aumentou 387,1% no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018, em relação ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2017, em função do resultado positivo do exercício da controladora e da controlada 
Priner Locação. 

 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 

 

O valor do imposto de renda e contribuição social diferidos aumentou 47,54% no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018, em relação ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2017, basicamente, em função da apuração de prejuízo fiscal e base negativa da 
contribuição social sobre o lucro do exercício de 2018, do ajuste valor justo das opções de compra e 
venda da aquisição da Smartcoat. 

 
Lucro Líquido do Exercício 

 

Os resultados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 atingiram lucro líquido de 
R$ 5,1 milhões, comparativamente ao prejuízo de R$ 7,4 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2017. A Smartcoat, adquirida em julho de 2017, gerou prejuízo líquido de R$ 6,9 
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. O aumento dos resultados na 
controladora Priner Serviços e na controlada Priner Locação foi consequência da combinação dos 
seguintes fatores: aumento da receita líquida, aumento da margem bruta e redução das despesas 
gerais e administrativas, parcialmente compensado pela deterioração das despesas financeiras 
(líquidas das receitas financeiras). 

 
Análise Comparativa dos Balanços Patrimoniais 

 
Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 31 de 

dezembro de 2018 

 

 



 

  

 

 

 

 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

Balanços patrimoniais  2019  
Análise 

Vertical   2018  
Análise 

Vertical   
Variação 

2019x2018 

      

  (R$ mil)  (%)¹  (R$ mil)  (%)¹  (%)2 

Ativo 
 

         

Circulante 
 

        
 

Caixa e equivalentes de caixa 
 

          34.157   26,71%           3.400   3,23%  904,62% 

Títulos e valores mobiliários 
 

            3.616   2,83%                28   0,03%  12814,29% 

Depósitos bancários vinculados 
 

            6.755   5,28%                 -     0,00%  100,00% 

Contas a receber 
 

          52.607   41,14%         69.815   66,29%  -24,65% 

Estoques 
 

               692   0,54%           1.052   1,00%  -34,22% 

Créditos com funcionários 
 

            1.090   0,85%           1.189   1,13%  -8,33% 

Tributos a recuperar 
 

          25.022   19,57%         23.011   21,85%  8,74% 

Despesas Antecipadas  
 

            3.043   2,38%           3.682   3,50%  -17,35% 

Instrumento Derivativo Financeiro - swap 
 

               132   0,10%           2.163   2,05%  -93,90% 

Outros Ativos 
 

               748   0,59%              976   0,93%  -23,26% 

Total do ativo circulante 
 

        127.862   100,00%       105.316   100,00%  21,41% 

 

 

         
Não circulante 

 

         
Títulos e valores mobiliários 

 
                 -     0,00%                46   0,04%  -100,00% 

Notas promissórias a receber 
 

               997   0,89%                 -     0,00%  100,00% 

Mútuo a receber – membros da 

administração 

 

                 -     0,00%              245   0,24%  -100,00% 

Outros Créditos a receber 
 

            2.656   2,38%           2.656   2,59%  0,00% 

Despesas Antecipadas  
 

                 -     0,00%                24   0,02%  -100,00% 

Instrumentos financeiros derivativos  
 

            4.455   3,99%           5.820   5,67%  -23,45% 

Tributos a recuperar 
 

            1.149   1,03%              315   0,31%  264,76% 

Tributos diferidos 
 

          18.047   16,16%         16.813   16,38%  7,34% 

Depósitos judiciais  
 

            1.067   0,96%              711   0,69%  50,07% 

Investimentos  
 

            1.728   1,55%           1.696   1,65%  1,89% 

Imobilizado 
 

          77.024   68,97%         67.964   66,20%  13,33% 

Intangível 
 

            4.556   4,08%           6.380   6,21%  -28,59% 

Total do Ativo Não Circulante 
 

        111.679   100,00%       102.670   100,00%  8,77% 

 

 

         
Total do ativo 

 
        239.541          207.986     15,17%   

         
 

  

 

           

         
Passivo 

 

         
  Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

Balanços patrimoniais  2019  
Análise 

Vertical   2018  
Análise 

Vertical   
Variação 

2019x2018 

      

  (R$ mil)  (%)¹  (R$ mil)  (%)¹  (%)2 

Passivo   

         

Circulante  

   

 

     

Fornecedores  9.419  9,90%  12.846  11,19%  -26,68% 

Fornecedores - partes relacionadas  342  0,36%  400  0,35%  -14,50% 

Operação de risco sacado  5.347  5,62%  -  0,00%  100,00% 

Empréstimos e Financiamentos  8.854  9,30%  53.735  46,80%  -83,52% 

Debentures não conversiveis em ações  11.513  12,10%  -  0,00%  100,00% 

Arrendamento a pagar - direito de uso (CPC 

06 - R2)  1.601  1,68%  -  0,00%  100,00% 

Salários e encargos sociais  24.967  26,23%  28.385  24,72%  -12,04% 

Imposto de renda e contribuição social  1.667  1,75%  1.685  1,47%  -1,07% 

Tributos a pagar   2.948  3,10%  2.596  2,26%  13,56% 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(1) Participação percentual em ativo/passivo circulante/não circulante. 
(2)Aumento (redução) do total registrado de um período para o outro. 

Juros sobre capital próprio e dividendos a 

pagar  1.808  1,90%  1.996  1,74%  -9,42% 

Contas a pagar por aquisição societária  7.864  8,26%  6.525  5,68%  20,52% 

Mútuo a pagar – membros da administração  9.613  10,10%           2.676   2,33%  259,23% 

Provisões  7.229  7,60%           3.173   2,76%  127,83% 

Outros passivos  2.008  2,11%  793  0,69%  153,22% 

Total do passivo circulante  95.180  100,00%  114.810  100,00%  -17,10% 

           
Não Circulante           
Fornecedores                 144   0,21%  -  0,00%  100,00% 

Empréstimos e Financiamentos              3.226   4,62%  13.902  51,40%  -76,79% 

Debentures não conversiveis em ações            54.218   77,73%  -  0,00%  100,00% 
Arrendamento a pagar - direito de uso (CPC 

06 - R2)              6.618   9,49%  -  0,00%  100,00% 

Mútuo a pagar – membros da administração                     -   0,00%  4.303  15,91%  -100,00% 

Contas a pagar por aquisição societária                     -   0,00%           2.193   8,11%  -100,00% 

Instrumento derivativo financeiro                    69   0,10%           1.855   6,86%  -96,28% 

Provisão para riscos              5.258   7,54%           4.794   17,72%  9,68% 

Outros passivos não circulantes                 219   0,31%                 -     0,00%  100,00% 

Total do passivo não circulante  69.752  100,00%  27.047  100,00%  157,89% 

  .         
Patrimônio líquido           
Capital social 73.367  98,71%  53.367  87,26%  37,48% 

Reservas de capital 2.298  3,09%  2.298  3,76%  0,00% 

Reserva de lucros -  0,00%  4.772  7,80%  -100,00% 

Dividendos adicionais propostos -  0,00%  722  1,18%  -100,00% 

Prejuízos acumulados -1.337  -1,80%  -  0,00%  100,00% 

 

Total do patrimônio líquido atribuível aos 

proprietários da Controladora  74.328  100,00%  61.159  100,00%  21,53% 

           
Participações não controladores   281  100,00%  4.970  100,00%  -94,35% 

          
Total do passivo e do patrimônio líquido 239.541    207.986    15,17% 



 

 
Ativo Circulante 

 
Caixa e equivalentes de caixa e Títulos e Valores Mobiliários 

 
O saldo combinado de nosso caixa, equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários foi de R$ 
37,8 milhões em 31 de dezembro de 2019, um aumento de 1.001,9% em relação a 31 de dezembro 
de 2018, quando foi de R$ 3,4 milhões. Esse aumento foi causado pela geração de caixa operacional 
no período. Os saldos registrados como caixa e equivalentes de caixa referem-se aos depósitos e 
às aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e estão sujeitos a insignificantes riscos de mudança de valor. 

 

Depósitos bancários vinculados 
 

O saldo de depósitos bancários vinculados atingiu R$ 6,8 milhões em 31 de dezembro de 2019. Esse 
saldo é fruto de valores recebido das debêntures que não foram utilizados imediatamente para 
quitação antecipada de empréstimos e financiamentos para capital de giro, visto alguns desses 
empréstimos possuírem multa para quitação antecipada. Os valores depositados em conta vinculada 
são liberados para a Companhia na medida em que os empréstimos para capital de giro 
remanescentes são amortizados. 

 

Contas a receber 
 

O saldo de contas a receber apresentou uma redução de 24,7%, passando de R$ 69,8 milhões em 

31 de dezembro de 2018, para R$ 52,6 milhões em 31 de dezembro de 2019. Essa redução foi 

causado pelo incremento nas operações de antecipação de recebíveis, que tem como objetivo 

compensar o aumento do prazo médio de recebimento praticado pelo mercado. 

 
Estoque 

 

O saldo de estoque apresentou redução de 34,2%, passando de R$ 1,1 milhão em 31 de dezembro 
de 2018, para R$ 0,7 milhão em 31 de dezembro de 2019. Essa redução foi causada, principalmente, 
pelo incremento na venda de materiais de isolamento térmico removível. 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 8,3%, passando de R$ 1,2 milhões em 
31 de dezembro de 2018, para R$ 1,1 milhões em 31 de dezembro de 2019. Essa variação foi 
ocasionada, principalmente, pela redução de adiantamentos concedidos a funcionários. saldo  
 

 
Tributos a recuperar 

 
O saldo de tributos a recuperar apresentou aumento de 8,7%, passando de R$ 23,0 milhões em 31 
de dezembro de 2018, para R$ 25,0 milhões em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento foi causado, 
principalmente, por acréscimos dos saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados em exercícios 
anteriores, bem como de IRRF e CSLL retidos na fonte durante o exercício. 

 

Despesas Antecipadas 
 

O saldo de despesas antecipadas apresentou redução de 17,3%, passando de R$ 3,7 milhões em 
31 de dezembro de 2018, para R$ 3,0 milhões em 31 de dezembro de 2019. Elas se referem, 
basicamente, aos custos para mobilização de contratos que são reconhecidos como despesas 
antecipada até o início das atividades em obra. 

 
Instrumentos Derivativos Financeiros (Swap) 

 
O saldo de instrumentos derivativos financeiros (swap) 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, tendo sido constatada variação ativa, em 31 de dezembro de 2019. A 
redução de 93,9% do saldo entre 31 de dezembro de 2019 e 2018 refere-se a liquidação de 
empréstimos contratados nesta modalidade no exercício de 2019. 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 23,4%, passando de R$ 1,0 milhão em 31 de 
dezembro de 2018, para R$ 0,7 milhões em 31 de dezembro de 2019. Esta redução foi causada, 
principalmente, pela diminuição de adiantamentos a fornecedores. 

 

Ativo não circulante 
 

Titulos e Valores Mobiliários 
 

O saldo existente em 31 de dezembro de 2018 referiam-se à títulos de crédito comercializado pelo 
banco, com o objetivo de constituição de determinado capital, de acordo com o plano aprovado pela 
Susep. Equivale a uma aplicação financeira programada, com retorno e período pré-fixado (prazo de 
vigência), podendo ocorrer antes em função de sorteios. Este saldo foi totalmente resgatado durante 
o exercício de 2019. 

 

Notas promissória a receber 
 

O saldo se refere a nota promissória recebida pela Companhia em atendimento aos termos do plano 
de recuperação judicial de clientes da Companhia 

 
Mútuo a receber-membros da administração 

 

O saldo de R$ 0,2 milhão de 31 de dezembro de 2018 foi quitado durante o exercício de 2019. 
 

Outros créditos a receber 
 

O saldo de outros créditos não sofreu variação, comparativamente a 31 de dezembro de 2018, 
mantendo o saldo de R$ 2,7 milhões em 31 de dezembro de 2019. Esses créditos referem-se ao 
adiantamento de distribuição de lucros efetuado pela controlada Smartcoat, em 2017, aos seus 
acionistas não controladores. Em 2018, por meio de Instrumento Particular de Confissão de Dívida, 
a Smartcoat acordou com seus devedores que o montante devido será quitado no prazo de 5 (cinco) 
anos a contar da data de assinatura desse instrumento e poderá ser antecipado, caso a investida 
distribua dividendos ou juros sobre capital próprio. 
 
Instrumentos financeiros derivativos 

 
O saldo de instrumentos financeiros de R$ 4,5 milhões, em 31 de dezembro de 2019, refere-se aos 
derivativos embutidos nos contratos firmados com a aquisição da controlada em conjunto R&R e da 
controlada Smartcoat, referentes às opções de compra (call) de participações remanescentes em 
referidas sociedades, representativas de 49% e 25% de seus respectivos capitais sociais. Essas 
opções de compra estão apresentadas a valor justo em 31 de dezembro de 2019, de modo que 100% 
do saldo se refere à controlada em conjunto R&R. 
 
Tributos a Recuperar 

 
O saldo de tributos a recuperar apresentou aumento de 264,8% passando de R$ 0,3 milhão em 31 
de dezembro de 2018, para R$ 1,1 milhão em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento foi causado, 
principalmente, pelo valor transferido do ativo circulante referente ao INSS retido a maior por alguns 
clientes que realizaram retenção de contribuição previdenciária com base em alíquota de 11%, ao 
invés de 3,5%. 

 

 

Tributos diferidos 
 

O saldo de tributos diferidos apresentou aumento de 7,3%, passando de R$ 16,8 milhões em 31 de 
dezembro de 2018, para R$ 18,0 milhões em 31 de dezembro de 2019. A variação foi o aumento do 
reconhecimento de provisões sobre adições e exclusões temporárias no período e pela reversão do 
ativo diferido reconhecido sobre o prejuízo fiscal da controlada Smartcoat por não ser provável que 
os lucros tributáveis futuros estejam disponíveis para que a controlada possa utilizar seus benefícios 
no período de 10 anos. 

 
Depósitos Judiciais 

 

O saldo de depósitos judiciais apresentou aumento de 50,1%, passando de R$ 0,7 milhão em 31 de 
dezembro de 2018, para R$ 1,1 milhão em 31 de dezembro de 2019. Esse saldo é composto de 
depósitos judiciais em função de processos trabalhistas. 



 

 
 

Investimento 
 

O saldo de investimento apresentou aumento 1,9%, passando de R$ 1,70 milhão em 31 de dezembro 
de 2018, para R$ 1,73 milhão em 31 de dezembro de 2019. A variação refere-se ao resultado de 
equivalência patrimonial da controlada em conjunto, R&R. 

 
Imobilizado e Intangível 

 
O saldo de imobilizado e intangíveis apresentou aumento de 9,73%, passando de R$ 74,3 milhões 
em 31 de dezembro de 2018, para R$ 81,6 milhões em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento foi 
causado pelos investimentos em equipamentos para atender a demanda. 

 
Passivo circulante 

 
Fornecedores 

 

O saldo a pagar de fornecedores apresentou redução de 26,7%, passando de R$ 12,8 milhões em 31 
de dezembro de 2018, para R$ 9,4 milhões em 31 de dezembro de 2019. Esta redução refere-se, 
principalmente, às operações de risco sacado que permitem o alongamento do prazo de pagamento. 
O saldo de fornecedores refere-se basicamente à aquisição de materiais para consumo diversos, 
dentre outros, a compra de EPI´s, peças e ferramentas, material de pintura, material de escritório, 
serviços prestados, fretes, viagens e bens do ativo imobilizado, adquiridos no curso normal dos 
negócios. 

 

Fornecedores – partes relacionadas 
 

O saldo de fornecedores – partes relacionadas de R$ 0,3 milhão, em 31 de dezembro de 2019, refere- 
se a valores a pagar à controlada em conjunto R&R, referentes à compra de material de isolamento 
térmico para consumo e aplicação nos serviços prestados a determinados clientes. 

 

Operações de risco sacado 
 

O saldo em operações de risco sacado no valor de R$ 5,3 milhões refere-se à contratos firmados 
com fundos de investimentos, onde os fornecedores transferem o direito de recebimento dos títulos 
para esses fundos, que por sua vez, passam a ser credores da operação. Essa forma de operação 
não altera significativamente preços e demais condições estabelecidas com os fornecedores da 
Companhia. No entanto, a utilização desta operação permite alongar prazos de pagamentos, 
contribuindo para a melhoria do fluxo de caixa operacional da Companhia.  
 
 
Empréstimos e financiamentos 

 
O saldo de empréstimos e financiamentos de curto prazo apresentou redução de 83,5%, passando 
de R$ 53,7 milhões em 31 de dezembro de 2018, para R$ 8,9 milhões em 31 de dezembro de 2019. 
Essa redução foi causada pela captação de recursos através de emissão de debêntures pela 
Companhia, os quais foram utilizados para quitação antecipada de empréstimos e financiamentos 
que não possuíam multas para quitação antecipada ou que possuíam multas de pequena monta. 

 

Debêntures não conversíveis em ações 
 

O saldo de debêntures não conversíveis em ações em curto prazo atingiu R$ 11,5 milhões em 31 de 
dezembro de 2019. A operação foi de R$ 67,5 milhões e teve como objetivo a quitação antecipada 
das linhas para financiamento de capital de giro contratas pela Companhia e suas controladas, 
propiciando alongamento das dívidas financeiras do grupo. 

 
Arrendamento a pagar 

 

O saldo em 31 de dezembro de 2019 no valor de R$ 1,6 milhão, refere-se a adoção em 1º de janeiro 
de 2019 do CPC 06 – R2. Para maiores informações sobre tal mudança de prática contábil, vide item 
10.4, "a". 

 
Salários e encargos sociais 

 
O saldo de salários e encargos sociais apresentou redução de 12,0%, passando de R$ 28,4 milhões 



 

em 31 de dezembro de 2018, para R$ 25,0 milhões em 31 de dezembro de 2019. Essa redução foi 
causada, principalmente, pela reestruturação finalizada em 2019 da controlada Smartcoat, que teve 
seu quadro de colaboradores reduzido em 48% ao longo do exercício de 2019. 

 
Imposto de renda e contribuição social 

 
O saldo de Imposto de renda e contribuição social de R$ 1,7 milhões em 31 de dezembro de 2019 
refere-se a valores a pagar da Controlada Priner Locação, tributados pelo lucro presumido, apurado 
no 4º trimestre de 2019. 

 

Tributos a pagar 
 

Do saldo de tributos a pagar de R$ 2,9 milhões, em 31 de dezembro de 2019, 66,1% refere-se a 
impostos devidos sobre o faturamento ref. ao ISS, ICMS, Pis e Cofins, apurados na competência de 
dezembro, 26,9% refere-se a impostos a recolher, principalmente PIS/COFINS s/receita financeira- 
exigibilidade suspensa e IOF e 7,0% refere-se a impostos retidos a recolher de INSS, IRRF, ISS, 
CSLL/PIS/COFINS s/serviços de terceiros. 

 
Juros sobre o capital próprio e dividendos a pagar 

 
O saldo de juros sobre o capital próprio e dividendos a pagar de R$ 1,8 milhões, em 31 de dezembro de 
2019, corresponde ao saldo a pagar (aproximadamente 50%) dos juros sobre capital próprio 
aprovado pelo Conselho de Administração, em 29 de dezembro de 2017 e dividendos mínimos 
obrigatórios do exercício de 2018. 

 

Contas a pagar por aquisição societária 
 

O saldo de contas a pagar por aquisição societária de R$ 7,9 milhões, em 31 de dezembro de 2019, 
representa a obrigação pela aquisição da controlada Smartcoat, que será liquidada no próximo 
exercício social. 

 
Mútuo a pagar – membros da administração 

 
O saldo de mútuo consolidado a pagar apresentou aumento de 259,2%, passando de R$ 2,7 milhões 
em 31 de dezembro de 2018, para R$ 9,6 milhões em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento foi 
causado por dois fatores: transferência do saldo do longo prazo para curto prazo devido ao seu 
vencimento e pela concessão de novos mútuos realizados pelos acionistas minoritários da controlada 
Smartcoat. 

 
Provisões 
 
O saldo de provisões apresentou aumento de 127,8%, passando de R$ 3,2 milhão em 31 de 
dezembro de 2018, para R$ 7,2 milhões em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento foi causado 
pela provisão de desmobilização de contratos. Esta provisão refere-se ao processo de redução do 
efetivo em virtude da diminuição e/ou término da demanda. A provisão dos custos com verbas 
rescisórias leva em consideração o prazo do fim do contrato. 
 
Outros passivos 

 

O saldo de outros passivos apresentou aumento de 153,2%, passando de R$ 0,8 milhão em 31 de 
dezembro de 2018, para R$ 2,0 milhões em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento foi causado 
por antecipações de clientes a identificar. 

 
Passivo não circulante 

 

Fornecedores 
 

O saldo de fornecedores de longo prazo no montante de R$ 0,1 milhões em 31 de dezembro de 2019 
refere-se a um fornecedor da controlada Smartcoat. 

 
Empréstimos e financiamentos 

 

O saldo de empréstimos e financiamentos de longo prazo apresentou redução de 76,8%, passando 
de R$ 13,9 milhões em 31 de dezembro de 2018, para R$ 3,2 milhões em 31 de dezembro de 2019. 
Essa redução foi causada pela captação de recursos através de emissão de debêntures, os quais 
foram utilizados para quitação antecipada de empréstimos e financiamentos que não possuíam 



 

multas para quitação antecipada ou que possuíam multas de pequena monta. 
 

Debêntures não conversíveis em ações 
 

O saldo de debêntures não conversíveis em ações atingiu R$ 54,2 milhões em 31 de dezembro de 
2019. A operação foi de R$ 67,5 milhões e teve como objetivo a quitação antecipada das linhas para 
financiamento de capital de giro contratadas pela Companhia e suas controladas, propiciando 
alongamento das dívidas financeiras do grupo. 

 

Arrendamento a pagar 
 

O saldo em 31 de dezembro de 2019 no valor de R$ 6,6 milhão, refere-se a adoção em 01 de janeiro 
de 2019 do CPC 06 – R2. Para maiores informações sobre tal mudança de prática contábil, vide item 
10.4, "a". 

 
Mútuo a pagar – membros da administração 

 

O saldo de mútuo consolidado a pagar em 31 de dezembro de 2019 está zerado, em função dos 
valores terem sido transferidos para o curto prazo. 

 

Contas a pagar por aquisição societária 
 

O saldo de contas a pagar por aquisição societária em 31 de dezembro de 2019 está zerado, em 
função dos valores terem sido transferidos para o curto prazo. 

 
Instrumento derivativo financeiro 

 

O saldo de instrumentos financeiros de R$ 0,1 milhão, em 31 de dezembro de 2019, refere-se aos 
derivativos embutidos nos contratos firmados para a aquisição da controlada em conjunto R&R e da 
controlada Smartcoat, referentes às opções de venda (put) de participações remanescentes em 
referidas sociedades, representativas de 49% e 25% de seus respectivos capitais sociais. Essas 
opções de venda estão apresentadas a valor justo em 31 de dezembro de 2019, de modo que 100% 
do saldo se refere à controlada em conjunto R&R, visto o saldo da Smartcoat estar zerado. 

 
Provisão para risco 

 

O saldo de provisões para riscos apresentou aumento de 9,7%, passando de R$ 4,8 milhões em 31 
de dezembro de 2018, para R$ 5,3 milhões em 31 de dezembro de 2019. Do saldo de R$ 5,3 milhões, 
em 31 de dezembro de 2019, R$ 3,4 milhões representam riscos com processos trabalhistas, 
considerados de perda provável, de acordo com parecer de nossos consultores jurídicos externos, e 
R$ 1,9 milhões são passivos contingentes identificados e reconhecidos na alocação do preço de 
compra referente à aquisição de 75% do capital da investida Smartcoat, conforme o laudo para 
avaliação a valor justo dos ativos e passivos, cumprindo com a exigência prevista no pronunciamento 
CPC 15 – combinação de negócios. 
 
Outros passivos não circulante 

 

O saldo de outros passivos no valor de R$ 0,2 milhões em 31 de dezembro de 2019 refere-se a 
parcelamento de notificação trabalhista. 

 
 

Patrimônio líquido 
 

Capital social 
 

O capital social da Companhia apresentou incremento de 37,5%, passando de R$ 53,4 milhões em 
31 de dezembro de 2018, para R$ 73,4 milhões em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento decorreu 
do aumento de capital aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de novembro 
de 2019. 

 

Reserva de Capital 
 

Não houve variação na reserva de capital da Companhia, a qual se manteve em R$ 2,3 milhões, em 
31 de dezembro de 2019. Essa reserva é referente ao planos de opções para administradores e 
certos empregados da Companhia. Vide item 13.4 deste documento. 

 



 

Reserva de lucros 
 

A saldo de reserva de lucros da Companhia foi totalmente utilizada em 31 de dezembro de 2019 para 
absorção de parte do prejuízo do exercício. 

 

Dividendos Adicionais Propostos 
 

No exercício social de 2018, a Companhia destinou o saldo de R$ 0,7 milhões de dividendos mínimo 
obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, que foram objeto de deliberação na Assembleia 
Geral Ordinária realizada em 17 de abril de 2019. Durante o exercício de 2019, o saldo foi transferido 
para dividendos a pagar. 

 
 
 

Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 31 de 
dezembro de 2017 

 
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

Balanços patrimoniais 2018  
Análise 
Vertical 

2017  
Análise 
Vertical 

Variação 
2018x2017 

 
 

Ativo 

(R$ mil) (%)¹ (R$ mil) (%)¹ (%)2
 

(Reclassificado 

) 

Circulante 

Caixa e equivalentes de 
caixa 

 

3.400 

 

3,23 

 

644 

 

0,71 

 

427,95 

Títulos e valores mobiliários 28 0,03 1.864 2,06 -98,50 

Contas a receber 69.815 66,29 67.184 74,08 3,92 

Contas a receber – partes 
relacionadas - - 1 - -100,00 

Estoques 1.052 1,00 1.662 1,83 -36,70 

Créditos com funcionários 1.189 1,13 888 0,98 33,90 

Tributos a recuperar 23.011 21,85 11.873 13,09 93,81 

Dividendos a receber - - 765 0,84 -100,00 

Despesas Antecipadas 3.682 3,50 2.964 3,27 24,22 

Instrumento Derivativo 
Finnaceiro swap 2.163 2,05 - - 100,00 

Outros créditos a receber - - 2.656 2,93 -100,00 

Outros Ativos 976 0,93 190 0,21 413,68 

Total do ativo circulante 105.316 100,00 90.691 100,00 16,13 

Não circulante 
     

Contas a receber - - 805 0,88 -100,00 

Títulos e valores mobiliários 46 0,04 - - 100,00 

Mútuo a receber – partes 
relacionadas 245 0,24 - - 100,00 

Créditos com funcionários - - 38 0,04 -100,00 

Instrumentos financeiros 
derivativos 5.820 5,67 1.923 2,10 202,65 

Tributos a recuperar 315 0,31 315 0,34 - 

Tributos diferidos 16.813 16,38 12.622 13,76 33,20 

Depósitos judiciais 711 0,69 507 0,55 40,24 

Outros Créditos 2.656 2,59 - - 100,00 

Despesas Antecipadas 24 0,02 82 0,09 -70,73 

Investimentos 1.696 1,65 1.247 1,36 36,01 

Imobilizado 67.964 66,20 66.169 72,15 2,71 



 

Intangível 6.380 6,21 8.007 8,73 -20,32 

Total do Ativo Não 
Circulante 102.670 100,00 91.715 100,00 11,94 

Total do ativo 207.986 
 

182.406 
 

14,02 
 

(1) Participação percentual em no ativo circulante/não circulante. 

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



 

 
 

 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

Balanços patrimoniais 2018 
Análise

 2017 
Análise Variação 

 

 
Passivo 

Circulante 

Fornecedores 

Fornecedores – partes 

relacionadas 

Empréstimos e Financiamentos 

Salários e encargos sociais 

Imposto de renda e contribuição 

social 

Tributos a pagar 

Juros sobre capital próprio e 

dividendos a pagar 

Contas a pagar por aquisição 

societária 

Instrumento derivativo financeiro 

(Swap) 

Mútuo a pagar 

Provisões 

Outros passivos 

Total do passivo circulante 

 
Não Circulante 

Empréstimos e Financiamentos 

Mútuo a pagar 

Contas a pagar por aquisição 

societária 

Instrumento derivativo financeiro 

Tributos diferidos 

Provisão para riscos 

Total do passivo não circulante 

 
Patrimônio líquido 

Capital social 

Reservas de capital 

Reserva de lucros 

Dividendos adicionais propostos 

Total do patrimônio líquido 

atribuível aos proprietários da 

Controladora 

Vertical Vertical 

(R$ mil) (%)¹ (R$ mil) (%)¹ 

2018x2017 

(%)2
 

  (Reclassificado)   

 

12.846 
 

11,19 
 

8.092 
 

9,02 
 

58,75 

400 0,35 1.540 1,72 -74,03 

53.735 46,80 43.774 48,82 22,76 

28.385 24,72 21.510 23,99 31,96 

1.685 1,47 847 0,94 98,94 

2.596 2,26 3.203 3,57 -18,95 

1.996 1,74 3.992 4,45 -50,00 

6.525 5,68 5.904 6,58 10,52 

- - 336 0,37 -100,00 

2.676 2,33 - - 100,00 

3.173 2,76 - - 100,00 

793 0,69 465 0,52 70,54 

114.810 100,00 89.663 100,00 28,05 

 
13.902 

 
51,40 

 
21.702 

 
57,16 

 
-35,94 

4.303 15,91 - - 100,00 

2.193 8,11 4.612 12,15 -52,45 

1.855 6,86 4.068 10,71 -54,40 

- - 2.098 5,53 -100,00 

4.794 17,72 5.489 14,46 -12,66 

27.047 100,00 37.969 100,00 -28,77 

 
53.367 

 
87,26 

 
41.867 

 
89,81 

 
27,47 

2.298 3,76 2.298 4,93 - 

4.772 7,80 2.453 5,26 94,54 

722 1,18 - - 100,00 

61.159 100,00 46.618 100,00 31,19 

 



 

 
 
 

Participações não 

controladores 

 
Total do passivo e do patrimônio 

líquido 
(1) Participação percentual em no passivo circulante/não circulante. 

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

 
Ativo Circulante 

 
Caixa e equivalentes de caixa e Títulos e Valores Mobiliários 

 
O saldo de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários foi de R$ 3,4 milhões em 31 
de dezembro de 2018, o que representou um aumento de 36,7% em relação a 31 de dezembro de 
2017, quando foi de R$ 2,5 milhões. Os saldos registrados como caixa e equivalentes de caixa 
referem-se aos depósitos e às aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez, que são 
prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos a insignificantes 
riscos de mudança de valor. 

 
Contas a receber 

 

O saldo de contas a receber apresentou um aumento de 3,92%, passando de R$ 67,2 milhões em 

31 de dezembro de 2017, para R$ 69,8 milhões em 31 de dezembro de 2018. Comparativamente ao 

exercício social de 2017, houve uma redução relevante no prazo médio de recebimento de 18,8% 

(15 dias), em função do incremento das operações de antecipação de recebíveis. 

 
Estoque 

 

O saldo de estoque apresentou uma redução de 36,7%, passando de R$ 1,7 milhão em 31 de 
dezembro de 2017, para R$ 1,1 milhão em 31 de dezembro de 2018. A Companhia só mantém 
estoques de produtos encomendados pelos clientes, havendo expectativa de venda dos mesmos em 
prazo reduzido de tempo. Parte dos estoques em 31 de dezembro de 2018 referiam-se a materiais 
adquiridos da controlada R&R que serão vendidos a clientes da controladora no exercício social de 
2019. 

 
Créditos com funcionários 

 
O saldo de créditos com funcionários apresentou um aumento de 33,9%, passando de R$ 0,9 milhão 
em 31 de dezembro de 2017, para R$ 1,2 milhões em 31 de dezembro de 2018. Essa variação foi 
ocasionada, principalmente, pelo aumento de adiantamento de férias ocorrido no final do exercício 
social de 2018 e pelo aumento da quantidade de funcionários. 

 

Tributos a recuperar 
 

O saldo de tributos a recuperar apresentou um aumento de 93,9%, passando de R$ 11,9 milhões em 
31 de dezembro de 2017 para R$ 23,0 milhões em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento decorreu, 
principalmente, de: (i) acréscimos dos saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados em exercícios 
anteriores, bem como de IRRF e CSSL retidos na fonte durante o exercício correspondente (R$ 6,5 
milhões); e (ii) reconhecimento no exercício social de 2018 de créditos referente à não incidência de 
contribuição previdenciária sobre algumas rubricas constantes na folha de pagamento no período de 
5 anos. 

 

Outros créditos a receber 
 

O saldo de outros créditos a receber existente em 31 de dezembro de 2017 foi transferido para o 
ativo não circulante, sendo, portanto, nulo no ativo circulante em 31 de dezembro de 2018. 

4.970 100,00 8.156 100,00 100,00 

 
207.986 

  
182.406 

  
14,02 

 



 

 
 
 

Despesas Antecipadas 
 

Do saldo de R$ 3,7 milhões em 31 de dezembro de 2018, 91,4% são os custos para mobilização de 
contratos que são reconhecidos como despesas antecipada até o início das atividades em obra. 

 
Outros ativos 

 

O saldo de outros ativos apresentou aumento de 413,7%, passando de R$ 0,2 milhão em 31 de 
dezembro de 2017, para R$ 1,0 milhão em 31 de dezembro de 2018. 

 
Ativo não circulante 

 
Contas a receber 

 
O saldo de parcelas de confissão de dívida de clientes da controladora, com vencimento em 2019, 
foi transferido para o ativo circulante, sendo, portanto, nulo no ativo não circulante em 31 de 
dezembro de 2018. 

 

Instrumentos financeiros derivativos 
 

O saldo de instrumentos financeiros de R$ 5,8 milhões, em 31 de dezembro de 2018, refere-se aos 
derivativos embutidos nos contratos firmados com a aquisição da controlada em conjunto R&R e da 
controlada Smartcoat, referentes às opções de compra (call) de participações remanescentes em 
referidas sociedades, representativas de 49 % e 25% de seus respectivos capitais sociais. Essas 
opções de compra estão apresentadas a valor justo em 31 de dezembro de 2018, de modo que 78% 
do saldo se refere à controlada em conjunto R&R e 22% do saldo se refere à controlada Smartcoat. 

 

Tributos diferidos 
 

O saldo de tributos diferidos apresentou um aumento de 33,2%, passando de R$ 12,6 milhões em 
31 de dezembro de 2017, para R$ 16,8 milhões em 31 de dezembro de 2018. A variação mais 
relevante foi o aumento do reconhecimento do tributo diferido sobre o prejuízo fiscal e a base 
negativa da contribuição social. 

 

Depósitos Judiciais 
 

O saldo de depósitos judiciais apresentou um aumento de 40,24%, passando de R$ 0,5 milhão em 
31 de dezembro de 2017, para R$ 0,7 milhão em 31 de dezembro de 2018. Esse saldo é composto 
de recursos judiciais em função de processos trabalhistas. 

 
Outros créditos 

 

Saldo de R$ 2,7 milhões, em 31 de dezembro de 2018, transferido do ativo circulante. O saldo refere- 
se ao adiantamento de distribuição de lucros efetuado pela controlada Smartcoat, em 2017, aos seus 
acionistas não controladores. Em 2018, por meio de Instrumento Particular de Confissão de Dívida, 
a Smartcoat acordou com seus devedores que o montante devido será quitado no prazo de 5 (cinco) 
anos a contar da data de assinatura desse instrumento e poderá ser antecipado, caso a investida 
distribua dividendos ou juros sobre capital próprio. 

 
Investimento 

 
O saldo de investimento apresentou um aumento de 36,0%, passando de R$ 1,2 milhões em 31 de 
dezembro de 2017 para R$ 1,7 milhões em 31 de dezembro de 2018. A variação refere-se ao 
resultado de equivalência patrimonial da controlada em conjunto R&R. 



 

 

Imobilizado e Intangível 
 

O saldo de imobilizado e intangíveis apresentou um aumento de 0,23%, passando de R$ 74,2 
milhões em 31 de dezembro de 2017, para R$ 74,3 milhões em 31 de dezembro de 2018. 

 
Passivo circulante 

 

Fornecedores 
 

O saldo a pagar de fornecedores apresentou um aumento de 58,8%, passando de R$ 8,1 milhões 
em 31 de dezembro de 2017, para R$ 12,8 milhões em 31 de dezembro de 2018, em função do 
aumento no volume de atividades da Companhia e aumento nos investimentos de capital. O saldo 
de fornecedores refere-se basicamente à aquisição de materiais para consumo diversos, dentre 
outros, a compra de EPI´s, peças e ferramentas, material de pintura, material de escritório, serviços 
prestados, fretes, viagens e bens do ativo imobilizado, adquiridos no curso normal dos negócios. 

 

Fornecedores – partes relacionadas 
 

O saldo de fornecedores – partes relacionadas de R$ 0,4 milhão, em 31 de dezembro de 2018, 
refere-se a valores a pagar à controlada em conjunto R&R, referentes à compra de estoques para 
revenda (mantas removíveis) e à compra de material de consumo de isolamento térmico. 

 
Empréstimos e financiamentos 

 
O saldo de empréstimos e financiamentos de curto prazo apresentou um aumento de 22,8%, 
passando de R$ 43,8 milhões em 31 de dezembro de 2017, para R$ 53,7 milhões em 31 de dezembro 
de 2018. Esse incremento foi consequência da necessidade de capital de giro, em função, 
principalmente, de empréstimos contraídos pela controlada Smartcoat. 

 
Salários e encargos sociais 

 

O saldo de salários e encargos sociais apresentou um aumento de 32,0%, passando de R$ 21,5 
milhões em 31 de dezembro de 2017, para R$ 28,4 milhões em 31 de dezembro de 2018. Esse 
aumento teve como principal causa a alteração na data de pagamento dos salários da controladora 
e da controlada Priner Locação, passando do último dia do mês para o quinto dia útil do mês 
subsequente ao da competência, fato ocorrido em meados do exercício de 2018. 

 
Imposto de renda e contribuição social 

 
O saldo de imposto de renda e contribuição social de R$ 1,7 milhões, em 31 de dezembro de 2018, 
refere-se a valores a pagar da controlada Priner Locação, tributados pelo lucro presumido, conforme 
apurado no 4º trimestre de do exercício de 2018, cujo recolhimento ocorreu em 2019. 

 
Tributos a pagar 

 
O saldo de tributos a pagar não apresentou variação significativa (redução de 18,9%), passando de 
R$ 3,2 milhões em 31 de dezembro de 2017, para R$ 2,6 milhões em 31 de dezembro de 2018. 

 
Juros sobre o capital próprio 

 

O saldo de juros sobre o capital próprio de R$ 2,0 em 31 de dezembro de 2018 corresponde ao saldo 
a pagar (50%) dos juros sobre capital próprio aprovado pelo Conselho de Administração, em 29 de 
dezembro de 2017. 

 
Contas a pagar por aquisição societária 

 
O saldo de contas a pagar por aquisição societária de R$ 6,5 milhões, em 31 de dezembro de 2018, 
representa a obrigação pela aquisição da controlada Smartcoat, a ser liquidada no exercício de 2019. 



 

 
 
 

Instrumentos Derivativos Financeiros (Swap) 
 

O saldo de instrumentos derivativos financeiros (swap) 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. Tendo sido constatada variação ativa, em 31 de dezembro de 2018, o 
respectivo saldo encontra-se registrado no ativo circulante. A Companhia adota estratégia de 
proteção total do risco cambial decorrente de dívidas contratadas em moeda estrangeira. 

 
Mútuo a pagar 

 

O saldo de mútuo consolidado a pagar de R$ 2,7 milhões, em 31 de dezembro de 2018, decorre de 
mútuos firmados durante o exercício social de 2018, entre a Companhia, controladas e seus 
administradores, representando dívida a vencer de curto prazo. 

 
Outros passivos 

 

O saldo de outros passivos apresentou aumento de 71,0%, passando de R$ 0,5 milhão em 31 de 
dezembro de 2017, para R$ 0,8 milhão em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento foi causado 
basicamente em função do aumento dos valores recebidos a títulos de adiantamento a clientes (28%) 
e dos valores a reembolsar aos funcionários (46%) por conta de despesas realizadas em viagens a 
serviço, dentre outras. 

 
Passivo não circulante 

 

Empréstimos e financiamentos 
 

O saldo de empréstimos e financiamentos de longo prazo apresentou uma redução 35,9%, passando 
de R$ 21,7 milhões em 31 de dezembro de 2017, para R$ 13,9 milhões em 31 de dezembro de 2018. 
Essa redução foi causada pela transferência para o curto prazo de acordo com o vencimento dos 
empréstimos. 

 

Mútuo a pagar 
 

O saldo de mútuo consolidado a pagar de R$ 4,3 milhões, em 31 de dezembro de 2018, decorre de 
mútuos firmados durante o exercício social de 2018, entre a Companhia, controladas e seus 
administradores, com vencimentos entre o meses de janeiro e setembro do ano de 2020. 

 
Contas a pagar por aquisição societária 

 

O saldo de contas a pagar por aquisição societária de R$ 2,2 milhões, em 31 de dezembro de 2018, 
representa a dívida de longo prazo com a aquisição, em 28 de julho de 2017, de participação 
societária na controlada Smartcoat. 

 
Instrumento derivativo financeiro 

 
O saldo de instrumentos financeiros de R$ 1,9 milhões, em 31 de dezembro de 2018, refere-se aos 
derivativos embutidos nos contratos firmados para aquisição da controlada em conjunto R&R e da 
controlada Smartcoat, referentes às opções de venda (put) de participações remanescentes em 
referidas sociedades, representativas de 49 % e 25% de seus respectivos capitais sociais. Essas 
opções de venda estão apresentadas a valor justo em 31 de dezembro de 2018, de modo que 17% 
do saldo se refere à controlada em conjunto R&R e 83% do saldo se refere à controlada Smartcoat. 

 

Provisão para risco 
 

O saldo de provisões para riscos não apresentou variação relevante (redução de 12,7%), passando 
de R$ 5,5 milhões em 31 de dezembro de 2017, para R$ 4,8 milhões em 31 de dezembro de 2018. 
Do saldo de R$ 4,8 milhões, em 31 de dezembro de 2018, R$ 2,1 milhões representam riscos com 
processos trabalhistas, considerados de perda provável, de acordo com parecer dos consultores 



 

 
 
 

jurídicos externos da Companhia, e R$ 2,7 milhões são passivos contingentes identificados e 
reconhecidos na alocação do preço de compra referente à aquisição de 75% do capital da investida 
Smartcoat, conforme o laudo para avaliação a valor justo dos ativos e passivos, cumprindo com a 
exigência prevista no pronunciamento CPC 15 – combinação de negócios. 

 
Patrimônio líquido 

 

Capital social 
 

O capital social da Companhia apresentou incremento de 27,47%, passando de R$ 41,9 milhões em 
31 de dezembro de 2017, para R$ 53,4 milhões em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento decorreu 
do aumento de capital aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de abril de 
2018. 

 
Reserva de Capital 

 

Não houve variação na reserva de capital da Companhia, a qual se manteve em R$ 2,3 milhões, em 
30 de setembro de 2019. Essa reserva é referente ao planos de opções para administradores e 
certos empregados da Companhia. Vide item 13.4 deste documento. 

 
Reserva de lucros 

 

A reserva lucros da Companhia apresentou aumento de 94,6%, passando de R$ 2,4 milhões em 31 
de dezembro de 2017 para R$ 4,8 milhões em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento decorreu do 
resultado positivo no período. 

 
Dividendos Adicionais Propostos 

 
No exercício social de 2018, a Companhia destinou o saldo de R$ 0,7 milhões de dividendos mínimo 
obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, que foram objeto de deliberação na Assembleia 
Geral Ordinária realizada em 17 de abril de 2019. 

 

Demonstrações de fluxo de caixa 

 
Comparação entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
 
 

  Exercício social encerrado em 

Demonstrações de fluxo de caixa  2019   2018  Variação 
2019x2018 

   (R$ mil)  (R$ mil)  (%) 

1-Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 
      

       

Lucro antes dos impostos  -5.825   5.965   -197,65% 

Ajustes:  
     

Depreciação e amortização  19.704   14.682   34,21% 

Perda (ganho) na baixa dos ativos imobilizados e intangíveis  -205   101   -302,97% 

Equivalência patrimonial  -797   -448   77,90% 

Juros, variação monetária sobre os empréstimos, 
atualização de derivativos e aquisição societária 

 
8.864   1.511   486,63% 

Ajuste em valor de preço de aquisição - Smartcoat  -   -700   -100,00% 

Provisão para riscos  465   -695   -166,91% 
Perda estimada com créditos de liquidação 
duvidosa 

 
-1.798   -4.007   -55,13% 

Custos da transação a apropriar – debêntures  -2.096   -   100,00% 

 
 

     
Variação nos ativos e passivos:  

     
Contas a receber  18.009   2.181   725,72% 

Contas a receber - partes relacionadas  -   1   -100,00% 

Estoques  360   610   -40,98% 



 

Tributos a recuperar  -2.845   -11.138   -74,46% 

Outros ativos e despesas antecipadas  634   -1.912   -133,16% 

Fornecedores  -4.552   4.330   -205,13% 

Fornecedores - partes relacionadas  -58   -1.140   -94,91% 

Operações de risco sacado  5.347   -   100,00% 

Salários e encargos sociais  -3.418   6.875   -149,72% 

IR e CS passivo  -129   -2.519   -94,88% 

Tributos a pagar  352   -607   -157,99% 

Outros passivos  5.490   3.501   56,81% 

Impostos pagos  -6.096   -3.757   62,26% 

Caixa líquido - atividades operacionais   31.406   12.834   144,71% 

 

 

     
2 - Fluxo de Caixa Atividade de Investimento  

     
Resgate/(Aplicação) em títulos e valores 
mobiliários 

 
-3.542   1.790   -297,88% 

Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível  -16.481   -14.909   10,54% 

Caixa recebido na venda de imobilizado  450   380   18,42% 

Caixa líquido - atividades de investimento   -19.573   -12.739   53,65% 

 
 

     
3 - Fluxo de Caixa - Atividade de 
Financiamento 

 
     

Aporte de Capital  20.000   11.500   73,91% 

Emissao de debêntures  67.500   -   100,00% 

Depósitos bancários vinculados  -6.755   -   100,00% 

Ajuste adoção inicial CPC 47/48  -   -5.285   -100,00% 

Dividendos recebidos  765   765   0,00% 

Juros sobre capital próprio e dividendos pagos  -910   -1.996   -54,41% 

Mútuo a receber - partes relacionadas  245   -245   100,00% 

Mútuo a pagar - partes relacionadas  2.634   6.979   -62,26% 

Amortização do contas a pagar por aquisição 
societária da Smartcoat- principal 

 
-742   -1.278   -41,94% 

Amortização do contas a pagar por aquisição 
societária da Smartcoat- juros 

 
-179   -98   82,65% 

Captação de empréstimos  20.023   50.940   -60,69% 

Operação de duplicatas descontadas  -3.920   3.924   100,00% 

Pagamento arrendamento mercantil - CPC 06 R2  -1.928   -   100,00% 

Amortização de empréstimos – principal  -71.487   -56.582   26,34% 

Juros pagos  -3.552   -5.821   -38,98% 

Juros pagos s/ debêntures  -4.056   -   100,00% 

Amortizaçao de Swap  1.286   -142   -1005,63% 

Caixa líquido - atividades de financiamento   18.924   2.661   611,16% 

 
 

     
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de 
caixa 30.757   2.756   1016,00% 

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 3.400   644   427,95% 
Caixa e equivalentes de caixa ao final do 
exercício 

 
34.157   3.400   904,62% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCP 

intangíveis 

1.511 8.224 -81,63 

O fluxo de caixa das atividades operacionais da Companhia totalizou R$ 31,4 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$ 12,8 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018. O crescimento da geração de caixa em 2019 em relação a 
2018 foi ocasionado pelo incremento das receitas de locação e aumento das operações de 
antecipações de recebíveis e risco sacado. 

 

O fluxo de caixa das atividades de investimento da Companhia foi negativo em R$ 19,6 milhões no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, e negativo em R$ 12,7 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2018. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2019, incrementamos as aplicações financeiras em função da geração de caixa e aumentamos os 
investimentos em equipamentos para atender a crescente demanda por locações. 

 
O fluxo de caixa das atividades de financiamento da Companhia totalizou R$ 18,9 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$ 2,7 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018. O evento relevante ocorrido em 2019 foi a emissão de 
debêntures (R$ 67,5 milhões), que teve como objetivo o alongamento do perfil da dívida da 
Companhia. 

 
Comparação entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 

Exercício social encerrado em 31 de 
  dezembro de  

Demonstrações de fluxo de caixa 2018 2017  
Variação 

2018x2017 
 

(R$ mil) (R$ mil) (%) 

1-Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 

Lucro antes dos impostos 5.965         (13.662) -143,66 

Ajustes: 

Depreciação e amortização 14.682 12.204  20,30 

Perda (ganho) na baixa dos ativos imobilizados e  
101  (561) -118,00

 

Equivalência patrimonial (448) (186) 140,86 

Juros, variação monetária sobre os empréstimos, 
atualização de derivativos e aquisição societária 

Ganho por compra vantajosa (700) (2.391) -70,72 

Provisão para riscos  (695)  688 -201,02 

Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa (4.007) 1.356 -395,50 

Despesas de stock options reconhecida no exercício.   -  743 -100,00 

Baixa de investimentos em controlada em conjunto -   
-   36 -100,00

 

 
Variação nos ativos e passivos: 

Contas a receber 2.181 6.606 -66,98 

Contas a receber - partes relacionadas 1 (1) -200,00 

Estoques 610 (1.647) -137,04 

Tributos a recuperar (11.138) (6.118) 82,05 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

societária da Priner Serviços - principal 

societária da Priner Serviços - juros 

societária da Smartcoat- principal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de caixa 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Outros ativos e despesas antecipadas (1.912) (1.277) 49,73 

Fornecedores 4.330 (1.988) -317,81 

Fornecedores - partes relacionadas (1.140) 1.840 -161,96 

Salários e encargos sociais 6.875 (868) -892,05 

IR e CS passivo (2.519) 2.623 -196,04 

Tributos a pagar (607) (2.329) -73,94 

Outros passivos 3.501 (354) -1.088,98 

Impostos pagos (3.757) (2.723) 37,97 

Caixa líquido - atividades operacionais 12.834 215 5.869,30 

2 - Fluxo de Caixa Atividade de Investimento 
   

Resgate/(Aplicação) em títulos e valores mobiliários 1.790 (1.864) -196,03 

Aquisição de controlada em conjunto (R&R) - (2.200) -100,00 

Aquisição de controlada (Smartcoat) - principal 
(consolidado líquido do caixa adquirido - (13.318) -100,00 

Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível (14.909) (7.715) 93,25 

Caixa recebido na venda de imobilizado 380 962 -60,50 

Caixa líquido - atividades de investimento (12.739) (24.135) -47,22 

3 - Fluxo de Caixa - Atividade de Financiamento 
   

Aporte de Capital 11.500 6 191.566,67 

Ajuste adoção inicial CPC 47/48 (5.285) - - 

Dividendos recebidos 765 - 100,00 

Juros sobre capital próprio e dividendos pagos (1.996) (3.996) -50,05 

Mútuo a receber - partes relacionadas (245) - - 

Mútuo a pagar - partes relacionadas 6.979 - 100,00 

Amortização do contas a pagar por aquisição 
-
 

(15.647) -100,00 

Amortização do contas a pagar por aquisição 
-
 

(8.230) -100,00 

Amortização do contas a pagar por aquisição 
(1.278)

 
(750) 70,40 

Amortização do contas a pagar por aquisição 
societária da Smartcoat- juros (98) (14) 600,00 

Amortização de empréstimos - principal (56.582) (22.011) 157,06 

Captação de empréstimos 50.940 67.788 -24,85 

Operação de duplicatas descontadas 3.924 - 100,00 

Juros pagos (5.821) (3.698) 57,41 

Amortização de Swap (142) (947) -85,01 

Caixa líquido - atividades de financiamento 2.661 12.501 -78,71 

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes 
2.756

  

(11.419) 
 

-124,14 

Caixa e equivalentes de caixa no início do 
exercício 644 12.063 -94,66 

Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício 3.400 644 427,95 

 



 

 

 

 

O fluxo de caixa das atividades operacionais da Companhia totalizou R$ 12,8 milhões no exercício 

social encerrado em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$ 0,2 milhão no exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2017. O aumento é devido, basicamente, ao crescimento do lucro 

liquido da Companhia. 

 

O fluxo de caixa das atividades de investimento da Companhia foi negativo em R$ 12,7 milhões no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e negativo em R$ 24,1 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2017. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2018, a Companhia incrementou investimentos em equipamentos produtivos, em função do aumento 
de demanda para locações. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, além dos 
investimentos em equipamentos produtivos, houve impacto referente à aquisição de participações 
na Smartcoat e na R&R. 

 
O fluxo de caixa das atividades de financiamento da Companhia totalizou R$ 2,7 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$ 12,5 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2017. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, 
a Companhia reduziu o volume de captação de empréstimos, compensando esse movimento com 
aporte de capital concedido pelos seus acionistas, empréstimos de mútuo recebido de partes 
relacionadas e operações de antecipações de recebíveis. O aumento no volume de captações no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 foi fruto, principalmente, da necessidade de 
financiamentos para quitação da última parcela anual referente à aquisição da Priner, de pagamento 
do sinal referente à aquisição de participação acionária na Smartcoat, além de financiamento das 
necessidades de capital de giro. 

 
  



 

 

 

10.2 - Resultado Operacional e Financeiro 

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 pelos clientes da Companhia. 
 
A tabela a seguir apresenta a participação de cada uma dessas categorias no total de sua receita 
líquida de bens e serviços nos períodos indicados: 
 

Descrição  

Exercício social encerrado em 31 de 
dezembro 

  2019  2018  2017 

       
Prestação de serviços e cessão          277.609       289.101             211.966  

Locação de equipamentos             56.227         33.613                21.031  

Vendas             14.362            4.462                  2.826  

Indenização e recuperação  

                 
414   

               
61   

                   
679  

          

Total          348.612       327.237             236.502  
 

 

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 2019, 2018, 2017, os custos de execução 
de obras representaram, respectivamente, 87%, 95% e 94% 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 no negócio da Companhia, visto sua 
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 2019, 2018 e 2017, as despesas da 
Companhia com coordenação de contratos corresponderam a 26%, 44% e 37% 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. 

 

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 e variação 
monetária ativa sobre empréstimos e contas a pagar relativo a aquisição de participação societária. 
As principais receitas financeiras correspondem a variação monetária ativa sobre créditos 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 

 
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. 



 

 

 

 
10.3 - Efeitos Relevantes nas Demonstrações Financeiras 

 

a. introdução ou alienação de segmento operacional 
 

Não houve introdução ou alienação de segmento operacional, nos últimos três exercícios sociais, 
tampouco no exercício social corrente. 

 
b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária 

 
Em 18 de março de 2016, a Companhia constituiu a sociedade denominada Priner Locação de 
Equipamentos S.A., registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 11 de abril de 
2016. 

 

Em 09 de janeiro de 2017, ocorreu a transferência das atividades de locação à Priner Locação de 
Equipamentos S.A., formalizada através de ata da assembleia extraordinária a título de adiantamento 
para futuro aumento de capital, mediante a transferência do acervo líquido dos bens de 
equipamentos de locação de titularidade da Companhia, tendo sido integralizado em 21 de fevereiro 
de 2017. A Companhia não espera que esse ato tenha efeito relevante nas suas demonstrações 
financeiras. 

 
Em 24 de janeiro de 2017, a Companhia adquiriu 51% das quotas representativas do capital social 
da R&R Indústria, Comércio e Instalação de Isolantes Removíveis e Reutilizáveis Ltda., a qual 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. A R&R apresentou 
resultados econômicos e financeiros positivos no exercício social de 2017 e realizou distribuição de 
dividendos em 23 de janeiro de 2018, cabendo à Priner o recebimento de R$ 765 mil. Seus resultados 
são reconhecidos via equivalência patrimonial. 

 
Em 28 de julho de 2017, a Companhia adquiriu 75% das quotas representativas do capital social da 
Smartcoat Engenharia em Revestimento Ltda. (atualmente denominada Smartcoat – Serviços em 
Revestimentos S.A.), cuja atividade principal é a prestação de serviço de preparação de superfícies, 
pintura industrial, engenharia em revestimento e locação de equipamentos de hidrojato. Conforme 
mencionado nos itens 10.1.a (com relação aos exercícios sociais de 2017 e 2018) e 10.1.h 
(alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras), a Smartcoat gerou impactos 
negativos na liquidez e na rentabilidade da Companhia em 2017 e 2018. Os diretores acreditam na 
reversão destes impactos negativos no futuro. 

 
c. eventos ou operações não usuais 

 
Não houve evento ou operação não usual por parte da Companhia, nos últimos três exercícios 
sociais, tampouco no exercício social corrente. 



 

 

 

10.4 – Mudanças Significativas nas Práticas Contábeis, Ressalvas e Ênfases 

 

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 2016 e 2017. 

 
Em 2018, em função da adoção da NBC TG 47 (IFRS 15) – Receita com contratos de clientes, 
os seguintes alterações foram realizadas: (i) constituição de provisão do custo estimado para 
desmobilização de contratos com respectiva amortização na data da efetiva desmobilização; 
(ii) constituição de despesa antecipada (conta ativa) referente aos custos para mobilização de 
contratos até o início das atividades, amortizando-a em período de seis meses após início das 
medições dos serviços prestados (iii) reflexo tributário sobre os ajustes (i) e (ii). 

 
Adicionalmente, em 2018, em função da adoção da NBC TG 48 (IFRS 9) - Instrumentos 
financeiros, a metodologia para apuração da Perda Estimada para Créditos de Liquidação 
Duvidosa foi alterada. Em função da adoção inicial, foi constituída provisão em conta redutora 
do contas a receber de R$ 7,4 milhões, tendo como contrapartida R$ 5,0 milhões na conta de 
prejuízos acumulados no patrimônio líquido e R$ 2,4 milhões na conta de IR e CS diferidos no 
ativo circulante. 

 
Com relação ao exercício social corrente, a Companhia aplicou inicialmente a NBC TG 06/R2 
(IFRS 
16) em 1º de janeiro de 2019 usando a abordagem retrospectiva modificada. Sob essa 
abordagem, a informação comparativa não é exigida e o ativo de direito de uso é mensurado 
pelo mesmo valor do passivo de arrendamento. A Companhia analisou seus contratos de 
arrendamento operacional para identificar se eles continham ou não um arrendamento, de 
acordo com a NBC TG 06/R2 (IFRS 16). A norma define que um contrato é ou contém um 
arrendamento se o mesmo transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por 
um período, em troca de uma contraprestação. A Companhia aplicou a NBC TG 06/R2 (IFRS 
16) apenas para os contratos vigentes em 1º de janeiro de 2019 e que foram previamente 
identificados como arrendamentos. A Companhia optou por adotar as isenções de 
reconhecimento previstas na norma para arrendamentos de curto prazo, que são contratos 
com duração máxima de 12 meses e de baixo valor, que são contratos cujo valor justo do ativo 
identificado arrendado seja inferior a US$ 5 mil. 

 
Os impactos significativos identificados pela adoção da NBC TG 06/R2 (IFRS 16) nos ativos e 
passivos da Companhia são decorrentes dos contratos de arrendamento de imóveis utilizados 
pela Companhia e por suas controladas para suas unidades operacionais (sede e filiais). 

 
Adicionalmente, a NBC TG 06/R2 (IFRS 16) substitui a despesa linear de arrendamento 
operacional pelo custo de depreciação de ativos objetos de direito de uso desses contratos e 
pela despesa de juros sobre as obrigações de arrendamento às taxas efetivas de captação 
vigentes à época da contratação dessas transações. 

 
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 2016 e 2017. 

 
Com relação ao exercício social de 2018 e 2019, vide comentário no item anterior. 

 
c. ressalvas e ênfases presentes no relatório dos auditores independentes 

 
Não houve ressalvas nos relatórios dos auditores independentes relativos às demonstrações 
financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 
2019, 2018 e 2017. 



 

 

 

 

Nas demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro de 2019, 2018 e 2017 não constam parágrafos de  ênfase. 

 
  



 

 

 

10.5 - Políticas contábeis críticas 
 

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. 



 

 

 

 
(v) Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa 

 

A perda estimada para crédito de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado 
suficiente pela Administração para suprir as eventuais perdas na realização desses valores, 
considerando em suas premissas o conceito de perda de crédito esperadas. 

 
(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 2019. 

 
(viii) Reconhecimento de Receita 

 

As receitas de prestação de serviços, incluindo a cessão de equipamentos que são utilizados 
nos 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 

 

Instrumentos financeiros incluem aplicações financeiras, investimentos em instrumentos de 
dívidas e patrimônio, contas a receber e outros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, 
empréstimos e financiamentos, assim como contas a pagar e outras dívidas. 

 
Os instrumentos financeiros foram reconhecidos de acordo com a NBC TG 48 (IFRS 09) – 
Instrumentos Financeiros, adotado pela Companhia em 01 de janeiro de 2018, conforme 
deliberação CVM 763/16. 

 

O reconhecimento inicial desses ativos e passivos financeiros são feitos quando a Companhia 
se torna parte de disposições contratuais dos instrumentos e são reconhecidos a valor justo 
acrescido, para instrumentos que não sejam reconhecidos pelo valor justo por meio do resultado, 
por quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. 



 

 

 

 
Após o reconhecimento inicial, a Companhia classifica os ativos financeiros como 
subsequentemente mensurados ao: 

 
• Custo amortizado: quando os ativos financeiros são mantidos com o objetivo de receber os 

fluxos de caixa contratuais e os termos contratuais desses ativos devem originar, 
exclusivamente, fluxos de caixa decorrentes de pagamentos de principal e juros sobre o valor 
do principal em aberto. 

 
• Valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA): quando os ativos financeiros 

são mantidos tanto com o objetivo de receber os fluxos de caixa contratuais, quando pela venda 
desses ativos financeiros. Além disso, os termos contratuais devem originar, exclusivamente, 
fluxos de caixa decorrentes de pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em 
aberto. 

 
• Valor justo por meio do resultado (VJR): quando os ativos financeiros não são mensurados 

pelo custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou quando são 
designados como tal no reconhecimento inicial. Os instrumentos financeiros são designados 
a mensuração pelo valor justo por meio do resultado quando a Companhia gerencia e toma as 
decisões de compra e venda de tais investimentos, com base em seu valor justo e de acordo 
com a estratégia de investimento e gerenciamento de risco documentado pela Companhia. 
Após reconhecimento inicial, custos de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado 
quando incorridos, bem com os resultados de suas flutuações no valor justo. 

 
Os passivos financeiros não derivativos são mensurados ao: 

 
• Valor justo por meio do resultado: quando classificado como mantido para negociação ou 

designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação são 
reconhecidos no resultado conforme incorridos. Passivos financeiros mensurados ao valor 
justo por meio do resultado são mensurados ao valor justo e mudanças no valor justo desses 
passivos, incluindo ganhos com juros e dividendos, são reconhecidos no resultado do 
exercício. 

 
• Custo amortizado: Passivos financeiros não derivativos são mensurados inicialmente pelo 

valor justo acrescido, desde que não seja um item mensurado ao valor justo por meio do 
resultado, dos custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou 
emissão. A classificação dos ativos financeiros é baseada tanto no modelo de negócios da 
Companhia para a gestão dos ativos financeiros, quanto nas suas características de fluxos 
de caixa. 

 
Da mesma forma, a Companhia classifica os passivos financeiros como subsequentemente 
mensurados ao custo amortizado ou pelo valor justo por meio do resultado. Os passivos 
financeiros mensurados pelo custo amortizado utilizam o método de taxa de juros efetiva, 
ajustados por eventuais reduções no valor de liquidação. 

 
(iii) Contas a receber de clientes 

 

As contas a receber de clientes são reconhecidas pelo valor justo no momento da venda quando 
da prestação dos serviços, incluindo a cessão de equipamentos que são utilizados nos serviços 
e as vendas de mercadorias 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. 

 
A perda esperada para crédito de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado 
suficiente pela Administração para suprir as eventuais perdas na realização desses valores, 
sendo apuradas em bases individuais e considerando em suas premissas o conceito de perda 
de crédito esperadas.



 

 

 

(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. 

 
(v) 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. 

 
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. 



 

 

 

(vi) Investimentos em controlada e sociedade em conta de participação 
 

Os direitos e obrigações detidos pela Companhia na sociedade controlada em conjunto, 
conforme detalhado na Nota Explicativa 7 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 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. 
 
As exigências do CPC 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, são 
aplicadas para determinar a necessidade de reconhecer qualquer perda por redução ao valor 
recuperável relacionada ao investimento da Companhia na sociedade controlada em conjunto. 
Quando necessário, o valor contábil total da sociedade controlada em conjunto 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. 

 
(vii) Imobilizado de locação e uso operacional 

 

O imobilizado de locação e uso operacional, composto por andaimes suspensos, estruturas de 
acesso, equipamento de pintura, jateamento e isolamento 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. 

 
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 
útil- econômica 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 do ativo imobilizado no exercício de 2019 e concluiu que não há alterações a realizar 
nesse exercício. 



 

 

 

 

(viii) 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 do ativo intangível no exercício de 2019 e concluiu que não há alterações a realizar 
nesse exercício. 

 
(ix) 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. 

 
(x) 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. 

 
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. 

 
(xi) 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 da obrigação. 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. 



 

 

 

(xii) Participação nos lucros 
 

O reconhecimento dessa participação é feito ao longo do ano, sendo desembolsado no 
exercício seguinte. O valor de participação de resultados é fixado com base no Valor 
Econômico Agregado - EVA. 

 
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). 

 
(xiii) 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, 
reconhecendo o impacto da revisão das estimativas iniciais, se houver, na demonstração do 
resultado, em contrapartida a reserva de capital no patrimônio líquido. 

 
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. 

 
(xiv) 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 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. 

 
(xv) Capital social 

 

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



 

 

 

(xvi) 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. 

 
(xvii) 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. 

(xviii) 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 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. 



 

 

 

 
 
 

10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras do emissor 

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 
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018 e de 2019. 

 

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 Companhia mantenha riscos e 
responsabilidades, não evidenciadas nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e de 2019. 

 
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 
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018 e de 2019. 

 

iv. contratos de construção não terminada 
 

Não há contratos de construção não terminada não evidenciados nas demonstrações financeiras da 
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e de 2019. 

 
v. contratos de recebimentos futuros de financiamentos 

 
Não há contratos de recebimentos futuros de financiamentos não evidenciados nas demonstrações 
financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e de 
2019. 

 
b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

 
Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e de 2019. 



 

 

 

 
 
 

10.7 – Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado 
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do 
emissor 

 

Não aplicável, uma vez que não existem itens relevantes não evidenciados nas demonstrações 
financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e de 
2019. 

 

b. natureza e o propósito da operação 
 

Não aplicável, uma vez que não existem itens relevantes não evidenciados nas demonstrações 
financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e de 
2019. 

 
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 demonstrações 
financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e de 
2019. 



 

 

 

 
 

10.8 – Plano de Negócios 

a. investimentos, incluindo: 
 

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos 
investimentos previstos 

 
 

A distribuição dos investimentos em 2017 foi: 88% direcionados a investimentos produtivos, 10% 
referentes a informática (ERP e outros) e 2% relativos a benfeitorias. Os investimentos produtivos 
referem-se, principalmente, a Web Deck, habitáculos pressurizados, material tubular, pisos e 
empilhadeiras. 

 
A distribuição dos investimentos em 2018 foi: equipamento de acesso (69%), equipamentos para 
tratamento de superfície e pintura industrial (25%), habitáculos pressurizados (1%), informática (2%) 
e diversos (3%). 

 

A distribuição dos investimentos em 2019 foi: equipamentos de acesso (66%), equipamentos para 
tratamento de superfície e pintura industrial (23%), habitáculos pressurizados (7%), informática (2%) 
e diversos (2%). 

 
A Companhia persegue o objetivo de investir em equipamentos que gerem melhoria de 
produtividade, visto o negócio da Companhia ser intensivo no uso de mão de obra. 

 
Atualmente, os planos da Companhia preveem investimentos limitados a equipamentos produtivos 
que gerem redução imediata de custos ou necessários para o atendimento a novos contratos de 
prestação de serviços e/ou locação. 

 

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 
e uso de recursos disponíveis em caixa. 

 

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos 
 

Na data deste documento, a Companhia não possui desinvestimentos em andamento ou previsto. 
 

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 há aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar 
materialmente na capacidade produtiva da Companhia. 



 

 

 

 
 
 

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 

 
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. 



 

 

 
 
 

10.9 – Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho 
operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta 
seção 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o montante gasto com participação em 
feiras e com publicidade foi de 0,2 milhões comparado com R$ 0,3 milhões em 31 de dezembro de 
2018 e R$ 0,3 milhões em 31 de dezembro de 2017. A decisão para alocação de recursos é tomada 
de acordo com a relevância das feiras realizadas. 

 

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.



 

 

Anexo II – Remuneração dos Administradores 

(Conforme item 13 do anexo 24 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009) 

 

 
13.1 – Descrições da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não 
Estatutária 
 
a. objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de 

remuneração foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da 
aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de 
computadores onde o documento pode ser consultado 

 

A Companhia possui uma Política de Remuneração das Pessoas-Chave da Companhia, 
conforme aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de dezembro de 
2019 ("Política de Remuneração"). Incluem-se dentre as "Pessoas-Chave" da Companhia os 
membros do Conselho de Administração, da Diretoria, do Comitê de Auditoria e dos demais 
comitês da Companhia (sejam eles estatutários ou não estatutários), bem como cargos 
estratégicos ocupados por pessoas com autoridade e responsabilidade pelo planejamento, 
direção e controle de atividades da Companhia, direta ou indiretamente. Para maiores 
informações com relação à Oferta e à Migração ao Novo Mercado, vide item 6.3 do Formulário 
de Referência. 
 
A Política de Remuneração tem por objetivo estabelecer os critérios e procedimentos para 
definição da remuneração a ser auferida pelas Pessoas-Chave (conforme definição acima 
mencionada), de forma a (i) alinhar os interesses das Pessoas-Chave e os objetivos da 
Companhia; (ii) atrair, recompensar, reter e incentivar as Pessoas-Chave na condução de seus 
negócios de forma sustentável, observados os limites de risco adequados; (iii) proporcionar uma 
remuneração com base em critérios que diferenciem o desempenho, e permitam também o 
reconhecimento e a valorização da performance individual; e (iv) assegurar a manutenção de 
padrões compatíveis com as responsabilidades de cada cargo e competitivos ao mercado de 
trabalho referencial, estabelecendo diretrizes para a fixação de eventual remuneração e 
benefícios concedidos às Pessoas-Chave. 
 
A Política de Remuneração poderá ser consultada no site na Companhia: www.priner.com.br. 
 
Nos termos do Estatuto Social, compete à Assembleia Geral fixar a remuneração global e anual 
dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, cabendo ao Conselho de 
Administração a sua alocação entre os seus próprios membros e os membros da Diretoria. 

 
a. composição da remuneração, inclusive: 

 
(i) descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles 

 
Abaixo, encontram-se descritos os elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles 
segregados por órgão da administração, de acordo com a Política de Remuneração. 
Conselho de Administração 

 
Elemento da 
Remuneração 

Descrição e Objetivos 

 
 
 
Remuneração 
fixa anual 

A remuneração dos conselheiros da Companhia é composta apenas de 

remuneração fixa, cabendo ao Conselho de Administração sua alocação 

entre os seus próprios membros, que é balizada nas práticas de mercado 

e visa reconhecer o valor dos conselheiros interna e externamente. Nos 

últimos 3 exercícios sociais todos os membros do Conselho de 

Administração renunciaram às suas remunerações por se tratarem de 

membros do controlador da Companhia, ou de partes relacionadas a 

membros do controlador da Companhia. 

Remuneração 
variável 

Não aplicável ao Conselho de Administração, na data desta proposta. 

Benefícios pós- 
emprego 

Não aplicável ao Conselho de Administração, na data desta proposta. 

http://www.priner.com.br/


 

 

Benefícios 
motivados pela 
cessação do 
exercício do 
Cargo 

Não aplicável ao Conselho de Administração, na data desta proposta. 

 
 
 
Remuneração 
baseada em 
ações 

Não aplicável ao Conselho de Administração, na data desta proposta. 
Excepciona-se o conselheiro Roberto Carmelo de Oliveira, a quem 
houve a concessão de remuneração baseada em ações, na forma de 
opções de compra de ações de emissão da Companhia, à época em 
que ocupava o cargo de diretor da Companhia*. 

 
Os planos de opção da Companhia visam à atração e retenção de 
profissionais que agreguem valor para os resultados da Companhia. 
Para mais informações sobre referidos planos, vide item 13.4 desta 
proposta. 
 

*Conforme o Primeiro Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado em 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º de dezembro de 2014. 

Diretoria Estatutária 

 
Elemento da 
Remuneração 

Descrição e Objetivos 

 
 
 
 
Remuneração fixa 
anual 

Os diretores estatutários receberão um pró-labore mensal fixo. Os 
diretores estatutários poderão ser elegíveis aos seguintes 
benefícios: plano de saúde e seguro de vida. 

 
A remuneração fixa dos diretores estatutários tem o objetivo de manter 
o equilíbrio em relação à prática do mercado em geral, conforme 
definido pelo Conselho de Administração. O pró-labore 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 Companhia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Remuneração 
variável 

Os diretores estatutários receberão valores a título de participação nos 
lucros e resultados da Companhia ("PLR"), Companhia, nos limites 
estabelecidos anualmente no plano de PLR, observada a elegibilidade 
de tais diretores, e, desde que sejam atingidas as metas estabelecidas 
no plano de PLR. 

 
A participação nos resultados tem como principal objetivo reconhecer a 
participação da Diretora no desempenho da Companhia em um 
determinado exercício social. O valor dessa participação em resultados 
da Diretoria é igual a todos os diretores, de modo a refletir a crença de 
que o gerador de resultados é o esforço coordenado entre todos para a 
consecução da geração de valor da Companhia. 

 
Os diretores estatutários farão jus ainda a bônus, concedido com base 
no alcance de metas, como gratificação pela boa gestão da 
Companhia. Não necessariamente está atrelado ao resultado da 
Companhia. 

 
Os diretores estatutários não fazem jus a remuneração por 
participação em reuniões e comissões. 

Benefícios pós- 
Emprego 

Não aplicável à Diretoria Estatutária, na data desta proposta. 

 

 
Benefícios 
motivados pela 
cessação do 
exercício do cargo 

Com exceção do Diretor Presidente, os diretores estatutários 
celebraram contratos de trabalho junto à Companhia, cuja vigência 
compreende o período de mandato do respectivo diretor estatutário. 

 
Nos termos de referidos contratos de trabalho, em caso de destituição 
do cargo de diretor estatutário, os respectivos diretores farão jus aos 
salários vincendos até a data originalmente prevista de término do 
respectivo mandato. 



 

 

 
 
 
Remuneração 
baseada em ações 

Os diretores estatutários fazem jus a remuneração baseada em ações, 
na forma de opções de compra de ações de emissão da Companhia, 
nos termos dos Planos de Opção de Compra de Ações da Companhia. 

 
Os planos de opção da Companhia visam à atração e retenção de 
profissionais que agreguem valor para os resultados da Companhia. 
Para mais informações sobre referidos planos, vide item 13.4 deste 
documento. 

 
Diretoria Não Estatutária 

 

O diretor comercial não estatutário da Companhia (Sr. Adyval Sodré Filho) goza da mesma 
remuneração e dos mesmos benefícios descritos para os diretores estatutários, acima. 

Conselho Fiscal 
 

Na data desta proposta, a Companhia não dispõe de Conselho Fiscal instalado.  

Comitês 

O Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia foi instalado em reunião do Conselho de 
Administração realizada em 12 de dezembro de 2019. Na data desta proposta, a Companhia 
não dispunha de outros comitês, estatutários ou não-estatutários, instalados. 

 
Elemento da 
Remuneração 

Descrição e Objetivos 

 
Remuneração fixa 
anual 

Os membros do Comitê de Auditoria são elegíveis a remuneração 
fixa a ser estabelecida pelo Conselho de Administração. A 
remuneração fixa dos membros do Comitê de Auditoria tem o objetivo 
de manter o equilíbrio em relação à prática do mercado em geral, 
conforme definido pelo Conselho de Administração. 

Remuneração 
variável 

Não aplicável ao Comitê de Auditoria. 

Benefícios pós- 
Emprego 

Não aplicável ao Comitê de Auditoria. 

Benefícios 
motivados pela 
cessação do 
exercício do cargo 

Não aplicável ao Comitê de Auditoria. 

Remuneração 
baseada em ações 

Não aplicável ao Comitê de Auditoria. 

 
(ii) em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento 

na remuneração total 
 

As proporções de cada elemento na remuneração total, em relação aos exercícios sociais findos 
em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 foram, podem ser verificadas nas tabelas abaixo. Estas 
fazem referência apenas à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da 
Diretoria, estatutária e não estautária, visto que o Comitê de Auditoria ainda não se encontrava 
instalado nos últimos três exercícios sociais, tampouco a Companhia dispunha de outros 
comitês ou de um Conselho Fiscal instalados.  
 

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2019 

Elemento da Remuneração 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária2
 

Diretoria Não 
Estatutária 

Remuneração Fixa Anual    

Salário ou pró-labore - 69% - 

Benefícios Diretos ou Indiretos - 4% - 

Participação em Comitês -  - 

Outros (FGTS) - 4% - 

Remuneração Variável    

Bônus - 22% - 

Participação nos Resultados   - 



 

 

Participações em Reuniões   - 

Comissões   - 

Outros   - 

Benefícios Pós-Emprego   - 

Benefícios motivados pela Cessação do 
Exercício do Cargo 

  - 

Remuneração Baseada em Ações 
(Outorga de Opções) 

  - 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 

 

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2018 

Elemento da Remuneração 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Diretoria Não 
Estatutária 

Remuneração Fixa Anual    

Salário ou pró-labore - 75% 73% 

Benefícios Diretos ou Indiretos - 5% 1% 

Participação em Comitês - - - 

Outros (FGTS) - 4% 7% 

Remuneração Variável    

Bônus - 16%1
 19% 

Participação nos Resultados - - - 

Participações em Reuniões - - - 

Comissões - - - 

Outros - - - 
 

 

1 Os diretores fizeram jus ao pagamento de bônus, em razão da qualidade da gestão da Companhia no 
exercício de 2018. Vide item 10.1.h deste documento, com apresentação de análise sobre as principais 
contas das demonstrações de resultados da Companhia. 

 

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2017 

Elemento da Remuneração 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária2
 

Diretoria Não 
Estatutária 

Remuneração Fixa Anual    

Salário ou pró-labore - 62% - 

Benefícios Diretos ou Indiretos - 3% - 

Participação em Comitês - - - 

Outros (FGTS) - 4% - 

Remuneração Variável    

Bônus - 12%3
 - 

Participação nos Resultados - - - 

Participações em Reuniões - - - 

Comissões - - - 

Outros - - - 

Benefícios Pós-Emprego - - - 

Benefícios motivados pela Cessação do 
Exercício do Cargo 

- - - 

Benefícios Pós-Emprego - - - 

Benefícios motivados pela Cessação do 
Exercício do Cargo 

- - - 

Remuneração Baseada em Ações 
(Outorga de Opções) 

- - - 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 



 

 

Remuneração Baseada em Ações 
(Outorga de Opções) 

100%1
 19% - 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 
1 Os membros do Conselho de Administração não recebem remuneração baseada em ações, exceto pelo 
conselheiro Roberto Carmelo de Oliveira. Este benefício é decorrente do Primeiro Plano de Opção de 
Ações da Companhia e lhe foi outorgado à época em que era diretor da Companhia. 
2 O Sr. Adyval Sodré assumiu o cargo de diretor não estatutário em 15 de dezembro de 2017. Até tal data, 
ocupava o cargo de diretor estatutário e, portanto, foi considerado no quadro acima. 
3 Os diretores fizeram jus ao pagamento de bônus, em razão da qualidade da gestão da Companhia no 
exercício de 2017. Vide item 10.1.h deste documento, com apresentação de análise sobre as principais 
contas das demonstrações de resultados da Companhia. 

 
 

(iii) metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração 
 

Conselho de Administração 
 

A remuneração dos conselheiros da Companhia é composta apenas de remuneração fixa, 
cabendo ao Conselho de Administração sua alocação entre os seus próprios membros, que é 
balizada nas práticas de mercado e visa reconhecer o valor dos conselheiros interna e 
externamente. A remuneração por ações a que faz jus o conselheiro Roberto Carmelo de 
Oliveira é decorrente do Primeiro Plano de Opções da Companhia e lhe foi outorgada à época 
em que era diretor da Companhia. Para maiores informações verificar os itens 13.2 e 13.5 do 
documento. 

 
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 (considerando dados de 
mercado, oriundos de pesquisas salariais realizadas pela Companhia), sendo reajustada 
anualmente em função do dissídio mandatório e/ou a título de mérito. São considerados, ainda, 
o nível de responsabilidade do cargo, o desenvolvimento e a experiência do executivo. 

 
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, conforme descritos no item 13.4 
deste documento, assegurados aos diretores estatutários, a quantidade de opções outorgadas 
é definida com base no valor justo das opções concedidas que é calculado mediante as 
seguintes metodologias: 

 
(I) Primeiro Plano de Opções: Black, Scholes & Merton – BSM e Binomial. Estas 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; (viii) quantidade de opções; e (ix) restrição à 
venda das ações. 

 
O montante apurado para o ano de 2016 foi de R$ 181.259,00. Para os anos de 2017, 2018 e 
2019 não houve apuração. 

 
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. 

 
(iv) Segundo Plano de Opções: 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; (viii) quantidade de opções; e (ix) restrição à venda das ações. 

 
O montante apurado para o ano de 2016 foi de R$ 783.832,90. Para o ano de 2017, o montante 
apurado foi de R$ 661.852,11. Para o ano de 2018 e 2019 não houve apuração. 

 
(II) Terceiro Plano de Opções: 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$ 1,028 (corrigido pela variação do IPCA divulgado pelo IBGE a partir de 1º de 
janeiro de 2017) 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; (viii) quantidade de opções; e (ix) restrição a venda das ações. 

 
O montante apurado para o ano de 2017 foi de R$ 81.221,98. Para o ano de 2018 e 2019 não 
houve apuração. 
 
As opções outorgadas no Primeiro e Terceiro Planos de Opções não foram exercidas até 
31.12.2019. Em seu melhor entendimento, a Administração está avaliando a substituição dos 
referidos planos por novos, com  características substanciais similares aos atuais. 

 
Diretoria Não Estatutária 

 

A mesma metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração 
aplicados à Diretoria Estatutária aplica-se à remuneração do diretor não estatutário da 
Companhia. 

 
Conselho Fiscal 

 

Na data desta proposta, a Companhia não dispõe de Conselho Fiscal instalado. A remuneração 
fixa dos membros do Conselho Fiscal, caso este seja instalado, consistirá no pagamento de 
parcela fixa mensal (honorários), tendo como referência o valor de 10% da remuneração que, 

em média, seja atribuída aos diretores estatutários, conforme artigo 162, § 3º, da Lei no 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, não computados os benefícios, verbas de 
representação e participação nos lucros. 

 
Comitês 

 

O Conselho de Administração da Companhia é responsável por determinar a remuneração fixa 
mensal a que fazem jus os membros do Comitê de Auditoria da Companhia.  

Na data deste proposta, a Companhia não dispunha de outros 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. 

 
A Companhia baseia-se no princípio da meritocracia, de modo que cada colaborador 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 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 do resultado da Companhia com os seus principais executivos, 
características de uma política transparente e voltada para o alcance de resultados duradouros, 
que viabilizem a perpetuidade da Companhia, bem como a criação de valor a seus acionistas. 

 



 

 

(v) a existência de membros não remunerados pela Companhia e a razão para esse fato 

 
Determinados membros do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria podem vir a 
não ser remunerados para exercerem os referidos cargos, conforme definido pelo Conselho de 
Administração, na medida em que referidos membros participem da sociedade que atua como 
gestora de carteira do Leblon Equities Partners V Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia, acionista controlador da Companhia. 

 
A remuneração por ações a que faz jus o conselheiro Roberto Carmelo de Oliveira é decorrente do 
Primeiro Plano de Opções da Companhia e lhe foi outorgada à época em que era diretor da 
Companhia. 

 
b. principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na 

determinação de cada elemento da remuneração 
 

A Companhia emprega indicadores de desempenho na determinação da remuneração variável 
da Companhia. Os principais indicadores financeiros de desempenho utilizados 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/ou das metas na unidade de 
negócio/área sob sua responsabilidade. 

 
Com relação às parcelas fixas de remuneração, são levados em consideração dados de 
mercado, oriundos de pesquisas salariais realizadas pela Companhia. No mais, considera-se 
o nível de responsabilidade do cargo, o desenvolvimento e a experiência do profissional. 

 
c. 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 metodologia 
descrita no item (c) acima. 
 
d. como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses de curto, médio 

e longo prazo da Companhia 
 

A política de remuneração da Companhia se baseia no desempenho e sustentabilidade 
financeira da Companhia, bem como na promoção da retenção e motivação dos 
administradores da Companhia, tanto no curto quanto no médio e longo prazo. Dessa forma, a 
política de remuneração da Companhia é estruturada de forma a alinhar os interesses de seus 
colaboradores aos dos seus acionistas. Além da remuneração fixa concedida aos 
administradores, a Companhia concede a seus administradores remuneração variável de forma 
a criar mecanismos de retenção e motivação de tais administradores em consonância com o 
seu desempenho. 
 
Nesse sentido, a prática de remuneração aplicada alinha os interesses dos administradores aos 
da Companhia e de seus acionistas, na medida em que uma parcela de remuneração dos 
diretores estatutários, dentre outros, depende do alcance de metas e/ou obtenção de 
resultados pela Companhia.  

 
e. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou 

controladores diretos ou indiretos 
 

A Companhia é responsável pelo pagamento da totalidade dos membros da administração da 
Companhia. Não há remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou 
indiretos. 

 
f. 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 Primeiro e do Terceiro Plano de Opções de Compra 
de Ações, referidos no item 13.4 deste documento, o exercício das opções pelos beneficiários 



 

 

será antecipado caso se verifique a ocorrência de algum dos seguintes eventos de liquidez: (i) 
caso a Companhia realize uma oferta inicial de ações correspondente a, pelo menos, 25% de 
seu capital social; ou (ii) caso haja a transferência do controle, direto ou indireto, da Companhia 
a um terceiro. Para maiores informações, vide item 13.4 deste documento. 
 
As opções outorgadas no Primeiro e Terceiro Planos de Opções não foram exercidas até 
31.12.2019. Em seu melhor entendimento, a Administração está avaliando a substituição dos 
referidos planos por novos, com  características substanciais similares aos atuais. 
 

 
g. práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir 

a remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, indicando: 
 

(i) os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando 
de que forma participam 

 
Nos termos do Estatuto Social, compete à Assembleia Geral fixar a remuneração global e anual 
dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, cabendo ao Conselho de 
Administração a sua alocação entre os seus próprios membros e os membros da Diretoria, 
sendo que a remuneração individual de cada membro do Conselho de Administração ou da 
Diretoria será definido de acordo com os critérios e procedimentos estabelecidos na Política 
de Remuneração. 

 
(ii) critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando 

se há a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso 
positivo, os critérios de comparação e a abrangência desses estudos 

 
A remuneração individual leva em consideração o nível de responsabilidade do cargo, a 
experiência e qualificação individual requeridas para o cargo ou função; e os valores médios 
adotados por sociedades que atuem no mesmo setor que a Companhia. 

 
(iii) com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a 

adequação da política de remuneração do emissor 
 

Nos termos do Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração a alocação da 
remuneração global e anual dos membros da administração fixada pela Assembleia Geral, 
entre os membros do Conselho de Administração e os diretores da Companhia. Deste modo, 
durante a deliberação anual sobre a remuneração global e anual, a política de remuneração é 
revista e reavaliada para adequação aos interesses da Companhia. 



 

 

 

 

13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal  

 

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2020 - Valores Anuais 

 Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Nº total de membros 5,00 3,00 0,00 8,00 

Nº de membros remunerados 2,00 3,00 0,00 5,00 

Remuneração fixa anual     

Salário ou pró-labore R$78.000,00 R$    2.172.617,50  

 
0,00 R$ 2.250.617,50 

Benefícios direto e indireto 0 R$     136.005,55  

 
0,00 R$     136.005,55  

 

Participações em comitês 0  0,00  

Outros 0 

 

R$         100.689,40  

 

0,00 R$         100.689,40  

 

Descrição de outras 
remunerações fixas 

    

Remuneração variável     

Bônus 0,00 R$             300.000,00  
 

0,00  

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 

Descrição de outras 
remunerações variáveis 

    

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Baseada em ações (incluindo 
opções) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Observação O número de membros total e de 
membros remunerados foi apurado 
da forma especificada no Ofício- 
Circular CVM/SEP/Nº02/2020. 

O número de membros total e 
de membros remunerados foi 
apurado da forma especificada 
no Ofício- Circular 
CVM/SEP/Nº02/2020. 

O número de membros total e 
de membros remunerados foi 
apurado da forma especificada 
no Ofício- Circular 
CVM/SEP/Nº02/2020. 

 

Total da remuneração R78.000,00  

 

R$     2.709.312,45  

 
0,00 R$ 2.787.312,45  

 

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2019 - Valores Anuais 

 Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Nº total de membros 3,16 3,00 0,00 6,16 

Nº de membros remunerados 0,00 0,00 0,00 0,00 

Remuneração fixa anual     

Salário ou pró-labore 0,00 1.722.617,50 0,00 1.722.617,50 

Benefícios direto e indireto 0,00 109.922,33 0,00 109.922,33 

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros 0,00 101.689,40 0,00 101.689,40 



 

 

Descrição de outras 

remunerações fixas 

 FGTS  FGTS 

Remuneração variável     

Bônus 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 

Descrição de outras 
remunerações variáveis 

    

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Baseada em ações (incluindo 

opções) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Observação O número de membros total e de 
membros remunerados foi apurado 
da forma especificada no Ofício- 
Circular CVM/SEP/Nº02/2020. 

O número de membros total e 
de membros remunerados foi 
apurado da forma especificada 
no Ofício- Circular 
CVM/SEP/Nº02/2020. 

O número de membros total e 
de membros remunerados foi 
apurado da forma especificada 
no Ofício- Circular 
CVM/SEP/Nº02/2020. 

O número de membros total e de 
membros remunerados foi 
apurado da forma especificada 
no Ofício- Circular 
CVM/SEP/Nº02/2020. 

Total da remuneração 0,00 2.484.229,23 0,00 2.484.229,23 

 
 
 

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais 

 Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Nº total de membros 3,00 3,00 0,00 6,00 

Nº de membros remunerados 0,00 3,00 0,00 3,00 

Remuneração fixa anual     

Salário ou pró-labore 0,00 1.735.192,14 0,00 1.735.192,14 

Benefícios direto e indireto 0,00 106.055,58 0,00 106.055,58 

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros 0,00 101.398,32 0,00 101.398,32 



 

 

 

Descrição de outras 
remunerações fixas 

 FGTS   

Remuneração variável     

Bônus 0,00 366.286,86 0,00 366.286,86 

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 

Descrição de outras 

remunerações variáveis 

    

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Baseada em ações (incluindo 
opções) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Observação O número de membros total e de 
membros remunerados foi apurado 
da forma especificada no Ofício- 
Circular CVM/SEP/Nº02/2020. 

O número de membros total e 
de membros remunerados foi 
apurado da forma especificada 
no Ofício- Circular 
CVM/SEP/Nº02/2020. 

O número de membros total e 
de membros remunerados foi 
apurado da forma especificada 
no Ofício- Circular 
CVM/SEP/Nº02/2020. 

O número de membros total e de 
membros remunerados foi 
apurado da forma especificada 
no Ofício- Circular 
CVM/SEP/Nº02/2020. 

Total da remuneração 0,00 2.308.932,90 0,00 2.308.932,90 

 

 
 

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais 

 Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Nº total de membros 3,00 3,90 0,00 6,90 

Nº de membros remunerados 0,00 3,90 0,00 3,90 

Remuneração fixa anual     

Salário ou pró-labore 0,00 2.259.269,63 0,00 2.259.269,63 

Benefícios direto e indireto 0,00 117.958,53 0,00 117.958,53 

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros 0,00 157.028,44 0,00 157.028,44 

Descrição de outras 
remunerações fixas 

 FGTS   

Remuneração variável     

Bônus 0,00 447.585,86 0,00 447.585,86 

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 



1
 O pagamento de bônus pela Companhia a seus Diretores é determinado com base em seu orçamento anual, 

portanto é sujeita a confirmação dos indicadores de EVA e de disponibilidade de caixa. Nos exercícios sociais 

de 2019, 2018 e 2017, a Companhia não cumpriu as metas de EVA de forma a possibilitar a distribuição da 

bonificação máxima aos seus Diretores. 

 

 

 

Descrição de outras 
remunerações variáveis 

    

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Baseada em ações (incluindo 
opções) 

0,00 703.816,84 0,00 703.816,84 

Observação O número de membros total e de 
membros remunerados foi apurado 

da forma especificada no Ofício- 
Circular CVM/SEP/Nº02/2020. 

O número de membros total e 
de membros remunerados foi 

apurado da forma especificada 
no Ofício- Circular 
CVM/SEP/Nº02/2020. 

O número de membros total e 
de membros remunerados foi 

apurado da forma especificada 
no Ofício- Circular 
CVM/SEP/Nº02/2020. 

O número de membros total e de 
membros remunerados foi 
apurado da forma especificada 
no Ofício- Circular 
CVM/SEP/Nº02/2020. 

Total da remuneração 0,00 3.685.659,30 0,00 3.685.659,30 

 

 

 

13.3 – Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho 
fiscal 

 

Remuneração variável prevista para o exercício social corrente (2020) 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Nº total de membros 5 3 - 8 

Nº de membros 
remunerados 

2 3 - 5 

Bônus     

Valor mínimo previsto no plano 
de remuneração 

- 200.000,00 - 0 

Valor máximo previsto no plano 
de remuneração 

- 300.000,00 -  

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as 
metas sejam atingidas 

 

- 
 

300.000,00 
 

- 
 

 

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 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 

Remuneração variável prevista para o exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 



2
 O pagamento de bônus pela Companhia a seus Diretores é determinado com base em seu orçamento anual, 

portanto é sujeita a confirmação dos indicadores de EVA e de disponibilidade de caixa. Nos exercícios sociais 

de 2019, 2018 e 2017, a Companhia não cumpriu as metas de EVA de forma a possibilitar a distribuição da 

bonificação máxima aos seus Diretores. 

 

 

Nº total de membros 3,16 3 - 6,16 

Nº de membros 
remunerados 

0 3 - 3 

Bônus     

Valor mínimo previsto no plano 
de remuneração 

- R$ 550.000,00 -    R$ 550.000,00 

Valor máximo previsto no plano 
de remuneração 

- R$1.086.382,00 - R$1.086.382,00 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as 
metas sejam atingidas 

 

- 
 

R$1.086.382,00 
 

- 
 

R$1.086.382,00 

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 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 

 

Remuneração variável – exercício social encerrado em 31/12/20181
 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho Fiscal Total 

Nº total de membros 3 3 - 6 

Nº de membros 
remunerados 

0 3 - 3 

Bônus     

Valor mínimo previsto no 
plano de remuneração 

- 0 - 0 

Valor máximo previsto no 
plano de remuneração 

- R$1.150.118,00 - R$1.150.118,00 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as 
metas fossem atingidas 

 

- 
 

R$1.150.118,00 
 

- 
 

R$1.150.118,00 

Valor efetivamente 
reconhecido no resultado no 
exercício social 

 

- 
 

R$366.286,86 
 

- 
 

R$366.286,86 

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 fossem atingidas 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Valor efetivamente 
reconhecido no resultado do 
exercício social 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 



2
 O pagamento de bônus pela Companhia a seus Diretores é determinado com base em seu orçamento anual, 

portanto é sujeita a confirmação dos indicadores de EVA e de disponibilidade de caixa. Nos exercícios sociais 

de 2018, 2017 e 2016 a Companhia não cumpriu as metas de EVA de forma a possibilitar a distribuição da 

bonificação máxima aos seus Diretores. 

 

 

 

 

Remuneração variável – exercício social encerrado em 31/12/20172
 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho Fiscal Total 

Nº total de membros 3 3,9 - 6,9 

Nº de membros 
remunerados 

0 3,9 - 3,9 

Bônus     

Valor mínimo previsto no 
plano de remuneração 

- 0 - 0 

Valor máximo previsto no 
plano de remuneração 

- R$558.730,00 - R$558.730,00 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as 
metas fossem atingidas 

 
- 

 
R$558.730,00 

 
- 

 
R$558.730,00 

Valor efetivamente 
reconhecido no resultado no 
exercício social 

 

- 
 

R$447.585,86 
 

- 
 

R$447.585,86 

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 fossem atingidas 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Valor efetivamente 
reconhecido no resultado do 
exercício social 

 

- 
 

- 
 

- 

 

- 



 

 

 

13.4   Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria 
estatutária  

a. termos e condições gerais 
 

Em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 1º de dezembro de 2014, foi 
aprovado o primeiro plano de opções de compra de ações ordinárias de emissão da Companhia 
outorgado aos administradores e determinados empregados da Companhia, conforme aditado em 2 
de dezembro de 2014 e 15 de dezembro de 2017 ("Primeiro Plano de Opções"). 

 

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% do capital social da Companhia, 
correspondentes a 4.622.285 ações, sendo outorgadas 4.622.278 opções, das quais 2.560.743 
foram outorgadas para os administradores em exercício em 31 de dezembro de 2017. Até 30 de 
setembro de 2019, nenhuma opção foi exercida. 

 
Em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 28 de abril de 2016, foi aprovado 
o segundo plano de opções de compra de ações ordinárias de emissão da Companhia outorgado 
aos administradores da Companhia, com prazo de exercício até 31 de dezembro de 2017 ("Segundo 
Plano de Opções"). 

 

Foram outorgadas no âmbito do Segundo Plano de Opções, 1.262.607 opções, tendo sido todas 
exercidas integralmente até 30 de setembro de 2019. 

 
Em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 15 de dezembro de 2017, foi 
aprovado o terceiro plano de opções de compra de ações ordinárias de emissão da Companhia 
outorgado aos administradores e determinados empregados da Companhia ("Terceiro Plano de 
Opções" e, em conjunto com o Segundo Plano de Opções e o Primeiro Plano de Opções, referidos 
como "Planos de Opção"). 

 

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 ações representativas do 
capital social da Companhia, sendo que 176.847 opções foram outorgadas a certos diretores 
estatutários da Companhia. 

 
As outorgas de opções aos beneficiários dos Planos de Opções foram realizadas por meio da 
celebração de contratos de outorga entre a Companhia e os respectivos beneficiários ("Contrato de 
Outorga"), os quais fixam os termos e as condições das respectivas opções outorgadas, observadas 
as quantidades limite de opções a serem outorgadas, conforme determinadas em Assembleia Geral. 
 
As opções outorgadas no Primeiro e Terceiro Planos de Opções não foram exercidas até 31.12.2019. 
Em seu melhor entendimento, a Administração está avaliando a substituição dos referidos planos 
por novos, com  características substanciais similares aos atuais. 
 
b. principais objetivos dos planos 

 
Os Planos de Opções têm por objetivo estabelecer regras para administradores e certos empregados 
da Companhia possam adquirir ações de emissão da Companhia, visando, com isso, (i) reforçar os 
níveis de atração, motivação e retenção de talentos, (ii) alinhar interesses dos executivos e 
empregados aos dos acionistas da Companhia, 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 o planos contribuem para esses objetivos 
 

Os Planos de Opções alinham os interesses dos acionistas e dos administradores da Companhia, 
na medida em que garantem que apenas haja ganhos para os executivos quando também houver 
ganhos para a Companhia, promovendo, nesse sentido, o compartilhamento dos riscos e resultados 
da Companhia, e desta forma estimulando o beneficiário a buscar o crescimento da Companhia. 

 

Adicionalmente, os Planos de Opções, possibilitam que os administradores e certos empregados da 
companhia se tornem acionistas da Companhia, e, dessa forma, criam fortes incentivos para que se 
comprometam efetivamente com a criação de valor da Companhia e para tal, exerçam suas funções 
de maneira a (i) integrar-se aos interesses dos acionistas, aos objetivos sociais da Companhia e 
planos de crescimento, (ii) maximizar os lucros da Companhia, bem como (iii) gerar uma relação de 
longo prazo destes profissionais conosco. 

 

d. como os planos se inserem na política de remuneração da Companhia 
 

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

 

e. como os planos alinham os interesses dos administradores e da Companhia a curto, 
médio e longo prazo 

 
Os Planos de Opções 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" abaixo. 

 

g. número máximo de opções a serem outorgadas 
 

O número máximo de opções que foram outorgadas aos diretores estatutários da Companhia 
corresponde a 3.464.012 opções, sendo 2.024.558 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. Nesse número não estão incluídas as opções do diretor não estatutário Adyval 
Sodré Filho, que em 15 de dezembro de 2017 renunciou ao cargo de diretor estatutário da 
Companhia. 
 
Até a presente data foram exercidas 1.262.607 opções, referentes ao Segundo Plano. As opções 
outorgadas no Primeiro e Terceiro Planos de Opções não foram exercidas até 31.12.2019. Em seu 
melhor entendimento, a Administração está avaliando a substituição dos referidos planos por novos, 
com  características substanciais similares aos atuais. 



 

 

 

 
 

h. condições de aquisição de ações 
 

As opções outorgadas no Primeiro e Terceiro Planos de Opções não foram exercidas até 31.12.2019. 
Em seu melhor entendimento, a Administração está avaliando a substituição dos referidos planos 
por novos, com  características substanciais similares aos atuais. 

 
Contudo, como permaneceram em vigor durante o exerício encerrado em 31.12.2019, a Companhia 
presta as informações abaixo sobre os Planos de Opção. 
 
I. Primeiro Plano de Opções 

 
 

Para exercício de opção por parte do beneficiário, este deveria manifestar formalmente o exercício 
total ou parcial das opções à Companhia através de uma notificação de exercício. 

 
Os beneficiários adquiriririam o direito de exercer as opções, total ou parcialmente, nos seguintes 
eventos: 

 
(i) durante os Períodos de Referência, conforme indicados abaixo, se forem empregados e/ou 

administradores da Companhia: 
 

Período de Referencia Ações Ordinárias que poderão ser adquiridas 

De 01 a 31 de maio de 2018 Até 100% 

De 01 a 31 de dezembro de 2019 Até 100% 

 
Exercício Parcial Mínimo: a cada Período de Referência, o beneficiário deveria 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 implicaria 
a extinção da opção relativamente àquela 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 a 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 a 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 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   ocorrido   antes   de  1º 

de maio de 2016, o beneficiário fará jus ao exercício da opção, a qual somente poderá ser 
exercida após 1º 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 1º 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 1º de maio de 2016, o beneficiário fará 

jus ao exercício da opção, em até 30 dias contados do seu desligamento voluntário, 
relativamente à totalidade das opções outorgadas; e 

 

(vii) na ocorrência de um evento de liquidez: (a) caso a Companhia realize uma oferta inicial de ações 



 

 

 

correspondente a, pelo menos, 25% de seu capital social; ou (b) caso haja a transferência do 
controle, direto ou indireto, da Companhia a um terceiro. 

 
 

As opções somente poderiam ser exercidas caso o beneficiário esteja vinculado à Companhia, na 
data de exercício, como empregado ou administrador da Companhia. No caso de desligamento 
voluntário antes de 1º de maio de 2016 ou desligamento por justa causa, os beneficiários não fariam 
jus ao exercício das opções outorgadas. 

 

Em caso de exercício das opções de compra dos beneficiários, nos termos dos Contratos de Outorga 
vigentes, a Companhia teria a opção de adquirir de cada beneficiário do Primeiro 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; ou (ii) oferta de 
recompra obrigatória por parte da Companhia, no período de 1º a 30 de junho de 2020, em caso de 
não ocorrência de uma oferta pública de ações 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 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% das opções entre o período de 1º de dezembro de 2016 a 31 de dezembro de 2016. E 

o saldo remanescente entre o período de 1º de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 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; e 

 

(iv) na ocorrência de um evento de liquidez: (a) caso a Companhia realize uma oferta inicial de ações 
correspondente a, pelo menos, 25% de seu capital social; ou (b) 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 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. 

 

Em caso de exercício das opções de compra dos beneficiários, nos termos dos Contratos de Outorga 
vigentes, a Companhia terá a opção de adquirir de cada beneficiário do Segundo 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; ou (ii) oferta de 
recompra obrigatória por parte da Companhia, no período de 1º 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 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% das opções entre o período de 1º de dezembro de 2019 a 31 de dezembro de 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 
dias contados do seu desligamento voluntário, relativamente à totalidade das opções 
outorgadas; e 

 
(v) na ocorrência de um evento de liquidez: (a) caso a Companhia realize uma oferta inicial de ações 

correspondente a, pelo menos, 25% de seu capital social; ou (b) 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 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 Outorga 
vigentes, a Companhia terá a opção de adquirir de cada beneficiário do Terceiro 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; ou (ii) oferta de 
recompra obrigatória por parte da Companhia, no período de 1º a 30 de junho de 2020, em caso de 
não ocorrência de uma oferta pública de ações ou evento de liquidez. 
 
As opções outorgadas no Primeiro e Terceiro Planos de Opções não foram exercidas até 31.12.2019. 
Em seu melhor entendimento, a Administração está avaliando a substituição dos referidos planos 
por novos, com  características substanciais similares aos atuais. 
 

 

i. critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício 
 

I. Primeiro Plano de Opções 
 

Conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º de dezembro de 2014 e 
alterado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de dezembro de 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; e 

 
(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 pelo IBGE entre 31 de maio de 2018 e a data do 
exercício. 

 

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 
de abril de 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 1º de janeiro de 2017, conforme aprovado na 
Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 15 de dezembro de 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 Primeiro e Terceiro Planos de Opções não foram exercidas até 31.12.2019. 
Em seu melhor entendimento, a Administração está avaliando a substituição dos referidos planos 
por novos, com  características substanciais similares aos atuais. 
 
Contudo, como permaneceram em vigor durante o exerício encerrado em 31.12.2019, a Companhia 
presta as informações abaixo sobre os Planos de Opção. 

 
As opções outorgadas no âmbito dos Planos de Opções da Companhia conferiam 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 
poderia, 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. 

 
O pagamento do preço de aquisição nos casos de (i) transferência de controle, (ii) direito de Co-
Venda, (iii) exercício da recompra voluntária, ou (iv) exercício da opção de compra das ações 
ordinárias, conforme definidos em cada contrato de outorga poderia ser realizado na forma de 
liquidação por diferença, observado o seguinte procedimento: 

 
(a) Liquidação por Diferença – Transferência de Controle. Caso: (i) a Companhia envie uma 
Notificação de Evento de Liquidez por Transferência de Controle, e (ii) no prazo de 30 (trinta) dias, o 
outorgado exerça a sua opção, e, ainda, (iii) o outorgado aliene as suas ações ordinárias ao potencial 
adquirente, inclusive por força do exercício do direito de obrigar a venda conjunta, então, o outorgado 
poderá transferir ao potencial adquirente as suas ações sem que as tenha integralizado ou pago 
(conforme o caso), devendo receber o saldo entre o preço por ação relativo ao evento de liquidez e 
o preço de aquisição não integralizado ou pago das suas ações. Caso o Evento de Liquidez, por 
qualquer motivo, não ocorra em até 120 (cento e vinte) dias da notificação de evento de liquidez: (a) 
e as novas ações não tenham sido emitidas, o exercício da opção ficará sem efeito, voltando a 
situação anterior; ou (b) e as novas ações tenham sido emitidas, o outorgado as integralizará/pagará, 
em até 1 (um) ano da notificação de exercício. 

 
(b) Liquidação por Diferença – Demais Hipóteses. Caso ocorram, antes do pagamento do preço 
de aquisição e em até 30 (trinta) dias a contar do exercício da opção, as hipóteses de (i) exercício 
de direito de Co-Venda, (ii) exercício da recompra voluntária ou (iii) exercício da opção de compra 
das ações ordinárias, o outorgado receberá a diferença entre o preço de aquisição não 
integralizado/pago e o preço por ação na respectiva operação de compra e venda, conforme 
aplicável. 

 

l. restrições à transferência das ações 
 

Para o Primeiro, Segundo e Terceiro Plano de Opções: 
 

(i) na ocorrência de um IPO, pelo menos 50% das ações detidas pelo beneficiário (desde que 
adquiridas no âmbito do Contrato de Outorga) não poderão ser vendidas ou alienadas de 
qualquer outra forma pelo outorgado, por um prazo de 1 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 respectivo 



 

 

 

Plano de Opções; e 
 

(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 dos planos 
 

A Assembleia Geral da Companhia, conforme aplicável, poderá, a qualquer tempo, (i) alterar ou 
extinguir os Planos de Opções; (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 da Companhia sobre seus direitos previstos 
nos planos de remuneração baseada em ações 

 
No caso de saída do administrador da Companhia, aplicar-se-ão as disposições mencionadas no 
item "h" acima. 

  



 

 

 

 

13.5 – Remuneração baseada em ações reconhecidas no resultado nos 3 últimos exercícios 
sociais e à prevista para o exercício social corrente do conselho de administração e da 
diretoria estatutária. 

 

I- Primeiro Plano de Opções 
 
 

Remuneração baseada em ações prevista para o exercício social corrente (2020) 
 

 
As opções outorgadas no Primeiro e Terceiro Planos de Opções não foram exercidas até 31.12.2019. 
Em seu melhor entendimento, a Administração está avaliando a substituição dos referidos planos 
por novos, com  características substanciais similares aos atuais. 

 
 

Remuneração baseada em ações prevista para o exercício social encerrado em 
31/12/2019 

 Conselho de 
Administração(4)

 

Diretoria 
Estatutária 

Nº total de membros 3,16 3 

Nº de membros remunerados (1)
 1 3 

Preço médio ponderado de exercício:   

(a) das opções em aberto no início do exercício social 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 (3) - - 

Diluição potencial no caso do exercício de todas 
as opções outorgadas 

0,51% 1,93% 

Outorga de opções de compra de ações 

Data de outorga 01/12/2014 01/12/2014 

Quantidade de opções outorgadas 536.185 2.024.558 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis (2)
 

01/12/2019 até 
31/12/2019 

01/12/2019 até 
31/12/2019 

Prazo máximo para o exercício das opções 
01/12/2019 até 

31/12/2019 
01/12/2019 até 

31/12/2019 

Prazo de restrição à transferência das ações - - 

Valor justo das opções na data da outorga 0,17 0,17 
(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/nº02/2020. 
(2) As opções poderão ser exercidas antecipadamente ao prazo acima mencionado, nas hipóteses previstas na 
alínea "h" do item 13.4 supra. 
(3) Em 15 de dezembro de 2017, foi aprovada a alteração do período para exercício das opções pelo Conselho 
de Administração da Companhia. 
(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 em que era diretor da 
Companhia. 

 

Remuneração baseada em ações – exercício social encerrado em 31/12/2018 
 Conselho de 

Administração(4)
 

Diretoria 
Estatutária 

Nº total de membros 3 3 
Nº de membros remunerados (1)

 1 3 

Preço médio ponderado de exercício:   

(a) das opções em aberto no início do exercício social 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 (3)
 - - 

Diluição potencial no caso do exercício de todas 
as opções outorgadas 

0,51% 1,93% 

Outorga de opções de compra de ações 

Data de outorga 01/12/2014 01/12/2014 

Quantidade de opções outorgadas 536.185 2.024.558 
 01/05/2018 até 01/05/2018 até 



 

 

 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis (2)
 

31/05/2018; 
01/12/2019 até 

31/05/2018; 
01/12/2019 até 

 31/12/2019 31/12/2019 
 01/05/2018 até 01/05/2018 até 

Prazo máximo para o exercício das opções 
31/05/2018; 

01/12/2019 até 
31/05/2018; 

01/12/2019 até 
 31/12/2019 31/12/2019 

Prazo de restrição à transferência das ações - - 

Valor justo das opções na data da outorga 0,17 0,17 
(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/nº02/2020. 
(2) As opções poderão ser exercidas antecipadamente ao prazo acima mencionado, nas hipóteses previstas na 
alínea "h" do item 13.4 supra. 
(3) Em 15 de dezembro de 2017, foi aprovada a alteração do período para exercício das opções pelo Conselho 
de Administração da Companhia. 
(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 em que era diretor da 
Companhia. 

 

Remuneração baseada em ações – para o exercício social encerrado em 31/12/2017 
 Conselho de 

Administração(4)
 

Diretoria 
Estatutária(6)

 

Nº total de membros 3 3,9 
Nº de membros remunerados (1)

 1 3 

Preço médio ponderado de exercício:   

(a) das opções em aberto no início do exercício social 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 (3)
 

(5) 
- - 

Diluição potencial no caso do exercício de todas 
as opções outorgadas 

0,57% 2,16% 

Outorga de opções de compra de ações 

Data de outorga 01/12/2014 01/12/2014 

Quantidade de opções outorgadas 536.185 2.024.558 
 01/05/2018 até 01/05/2018 até 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis (2)
 

31/05/2018; 
01/12/2019 até 

31/05/2018; 
01/12/2019 até 

 31/12/2019 31/12/2019 
 01/05/2018 até 01/05/2018 até 

Prazo máximo para o exercício das opções 
31/05/2018; 

01/12/2019 até 
31/05/2018; 

01/12/2019 até 
 31/12/2019 31/12/2019 
Prazo de restrição à transferência das ações - - 

Valor justo das opções na data da outorga 0,17 0,17 
(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 03/2019. 
(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. 
(6) Na remuneração baseada em ações não foi considerado o diretor Adyval Sodré Filho que renunciou ao cargo 
de Diretor Estatutário em 15 de dezembro de 2017. 

 

II- Segundo Plano de Opções 
 

Remuneração baseada em ações prevista para o exercício social corrente (2020) e para o 
exercício social encerrado em 31/12/2019 e 31/12/2018 

 



 

 

 

O Segundo Plano de Opções foi integralmente exercido no final do exercício social de 2017 e, 
portanto, não se aplica para o exercício social corrente (2020) e para o exercício social encerrado 
em 31/12/2018 e 31/12/2019. 

 
Remuneração baseada em ações – exercício social encerrado em 31/12/2017 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Nº total de membros 3 3,9 

Nº de membros remunerados (1)
 0 1 

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 - - 

Diluição potencial no caso do exercício de todas 
as opções outorgadas 

- 1,35% 

Outorga de opções de compra de ações 

Data da outorga - 28/04/2016 

Quantidade de opções outorgadas - 1.262.607 
  (i) até 50% entre 
  01/12/2016 a 
  31/12/2016; 
Prazo para que as opções se tornem exercíveis - (ii) saldo 

  remanescente 
  entre 01/12/2017 
  a 31/12/2017 

Prazo máximo para o exercício das opções - 31/12/2017 

Prazo de restrição à transferência das ações - - 

Valor justo das opções na data de cada outorga - 1,16 
(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/nº03/2019. 



 

 

 

 

III- Terceiro Plano de Opções 

 
Remuneração baseada em ações prevista para o exercício social corrente (2020) 

 
 

As opções outorgadas no Primeiro e Terceiro Planos de Opções não foram exercidas até 31.12.2019. 
Em seu melhor entendimento, a Administração está avaliando a substituição dos referidos planos 
por novos, com  características substanciais similares aos atuais. 

 
Remuneração baseada em ações prevista para o exercício social encerado em 

31/12/2019 
 Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Nº total de membros 3,16 3 

Nº de membros remunerados (1)
 0 2 

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 - - 

Diluição potencial no caso do exercício de todas 
as opções outorgadas 

- 0,17% 

Outorga de opções de compra de ações 

Data da outorga - 15/12/2017 

Quantidade de opções outorgadas - 176.847 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis (2)
 - 

01/12/2019 a 
31/12/2019 

Prazo máximo para o exercício das opções - 31/12/2019 

Prazo de restrição à transferência das ações - - 

Valor justo das opções na data de cada outorga - 0,14 
(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/nº 02/2020. 
(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 – exercício social encerrado em 31/12/2018 
 Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Nº total de membros 3 3 

Nº de membros remunerados (1)
 0 2 

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 - - 

Diluição potencial no caso do exercício de todas 
as opções outorgadas 

- 0,17% 

Outorga de opções de compra de ações 

Data da outorga - 15/12/2017 

Quantidade de opções outorgadas - 176.847 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis (2)
 - 

01/12/2019 a 
31/12/2019 

Prazo máximo para o exercício das opções - 31/12/2019 

Prazo de restrição à transferência das ações - - 

Valor justo das opções na data de cada outorga - 0,14 
(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/nº 02/2020. 
(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 – exercício social encerrado em 31/12/2017 
 Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Nº total de membros 3 3,9 

Nº de membros remunerados (1)
 0 2 

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 - - 

Diluição potencial no caso do exercício de todas 
as opções outorgadas 

- 0,19% 

Outorga de opções de compra de ações 

Data da outorga - 15/12/2017 

Quantidade de opções outorgadas - 176.847 

Prazo para que as opções se tornem exercíveis (2)
 - 

01/12/2019 a 
31/12/2019 

Prazo máximo para o exercício das opções - 31/12/2019 

Prazo de restrição à transferência das ações - - 

Valor justo das opções na data de cada outorga - 0,14 
(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/nº 02/2020. 
(2) As opções poderão ser exercidas antecipadamente ao prazo acima mencionado, nas hipóteses previstas na 
alínea "h" do item 13.4 supra 

 
  



 

 

 

13.6 – Informações sobre as opções em aberto do conselho de administração e da diretoria 
estatutária ao final do último exercício social 

I- Primeiro Plano de Opções 

 
As opções outorgadas no Primeiro e Terceiro Planos de Opções não foram exercidas até 31.12.2019. 
Em seu melhor entendimento, a Administração está avaliando a substituição dos referidos planos 
por novos, com  características substanciais similares aos atuais. 

 
Opções em aberto ao final do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária(3)

 

Nº total de membros 3,16 3 

Nº de membros remunerados (1)
 1 3 

Opções ainda não exercíveis   

Quantidade 536.185 2.024.558 

 
Data em que se tornarão exercíveis (2)

 
01/12/2019 a 
31/12/2019 

01/12/2019 a 
31/12/2019 

Prazo máximo para exercício das opções 
01/12/2019 a 
31/12/2019 

01/12/2019 a 
31/12/2019 

Prazo de restrição à transferência das ações - - 

Preço médio ponderado de exercício 0,5160 0,5160 

Valor justo das opções no último dia do exercício 
social 

R$ 89.489,25 R$ 337.898,64 

Opções exercíveis   

Quantidade - - 

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/nº 02/2020. 
 (3) Na remuneração baseada em ações não foi considerado o diretor Adyval Sodré que renunciou ao cargo de 
diretor estatutário em 15 de dezembro de 2017. 

 

II- Segundo Plano de Opções 
 

As opções sob o Segundo Plano de Opções foram integralmente exercidas ao final do exercício 
social de 2017. 

 
 

III- Terceiro Plano de Opções 

 

As opções outorgadas no Primeiro e Terceiro Planos de Opções não foram exercidas até 31.12.2019. 
Em seu melhor entendimento, a Administração está avaliando a substituição dos referidos planos por 
novos, com  características substanciais similares aos atuais. 

 
 

Opções em aberto ao final do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 
 Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária(3)
 

Nº total de membros 3,16 3 

Nº de membros remunerados (1)
 - 2 

Opções ainda não exercíveis   

Quantidade - 176.847 

 

Data em que se tornarão exercíveis (2)
 

 

- 
01/12/2019 a 
31/12/2019 

Prazo máximo para exercício das opções - 
01/12/2019 a 
31/12/2019 

Prazo de restrição à transferência das ações - - 



 

 

Preço médio ponderado de exercício - 1,028 

Valor justo das opções no último dia do exercício 
social 

- R$ 25.720,40 

Opções exercíveis   

Quantidade - - 

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/nº 02/2020. 
(2) As opções poderão ser exercidas antecipadamente ao prazo acima mencionado, nas hipóteses previstas na 
alínea "h" do item 13.4 supra. 
(3) Na remuneração baseada em ações não foi considerado o diretor Adyval Sodré que renunciou ao cargo de 
diretor estatutário em 15 de dezembro de 2017. 

 
  



 

 

 

13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do 
conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais 

 

Não houve exercício de opções no âmbito do Primeiro Plano de Opções ou do Terceiro Plano de 
Opções nos exercícios sociais de 2017, 2018 e 2019. 

 
Nos exercícios sociais de 2016 e 2017, houve o exercício de 100% das opções outorgadas no âmbito 
do Segundo Plano de Opções, conforme tabelas abaixo: 

 
Opções exercidas – exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária(3)

 

Nº total de membros 3 3,9 
Nº de membros remunerados - 1 

Opções exercidas   

Número de ações - 631.304 

Preço médio ponderado de exercício - 0,01 

Diferença entre o valor de exercício e o valor de 
mercado das ações relativas às opções exercidas 

- - 

Ações entregues   

Número de ações entregues - 631.304 

Preço médio ponderado de aquisição - 0,01 

Diferença entre o valor de aquisição e o valor de 
mercado das ações adquiridas (1)

 

- - 

(1) Não existe valor de mercado atribuído às ações. 

 
Opções exercidas – exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária(3)

 

Nº total de membros 4,08 4 
Nº de membros remunerados - 1 

Opções exercidas   

Número de ações - 631.303 

Preço médio ponderado de exercício - 0,01 

Diferença entre o valor de exercício e o valor de 
mercado das ações relativas às opções exercidas 

- - 

Ações entregues   

Número de ações entregues - 631.303 

Preço médio ponderado de aquisição - 0,01 

Diferença entre o valor de aquisição e o valor de 
mercado das ações adquiridas (1)

 
- - 

(1) Não existe valor de mercado atribuído às ações. 

  



 

 

 
 

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: (i) taxa livre de riscos; (ii) preço de exercício; 
(iii) vida esperada da opção; (iv) volatilidade das ações da empresa comparável; (v) preço da ação 
na data-base; e (vi) 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 

 
I - Primeiro Plano de Opções 

 

1. Premissas básicas Total 

Lote 1o 2o 3o - 

Data de outorga do plano 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 - 

Percentual de opções 33% 33% 34% - 

Total de opções 1.525.351 1.525.351 1.571.576 4.622.278 

Preço de exercício na outorga 0,52 0,52 0,52 2.385.095 

Cotação na outorga 0,56 0,56 0,56 2.599.514 

Correção índice não não não - 

Dias corridos por ano 365 365 365 - 

Dias úteis por ano 252 252 252 - 

 
2. Premissas por lote 

Beneficiário 1o 2o 3o 

Quantidade de opções 1.525.351 1.525.351 1.571.576 

Outorga 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 

Período de vesting (anos) 1,4 1,4 1,4 

Período de vesting (meses) 17 17 17 

Data do vesting 30/04/2016 30/04/2016 30/04/2016 

Duração do vesting em anos 1,39 1,39 1,39 

Data de exercício 31/05/2016 31/05/2017 31/05/2018 

Vida opção em anos (até exercício) 1,50 2,50 3,50 

Vencimento em anos 1,50 2,50 3,50 

Vencimento do plano 31/05/2018 31/05/2018 31/05/2018 

Preço de exercício no vencimento - R$ 0,52 0,52 0,52 

Cotação na outorga 0,56 0,56 0,56 

Volatilidade – σ 34,20% 34,20% 34,20% 

Taxa de dividendo – q 3,98% 3,98% 3,98% 

Taxa livre de risco – Rf 13,03% 12,86% 12,71% 

Multiplicador de Hull & White – M 1,00 1,00 1,00 

 
3. Resultados por opção 

Lote 1o 2o 3o 

BSM - R$/opção 0,14 0,17 0,19 

Valor intrínseco 0,05 0,05 0,05 

 
 

 
Cálculo de BSM - opção de compra 

Lote 1o 2o 3o 

S 0,56 0,56 0,56 

X 0,516 0,516 0,516 

Rf 13,03% 12,86% 12,71% 

Vol 34,20% 34,20% 34,20% 



 

 

T 1,50 2,50 3,50 

Q 3,98% 3,98% 3,98% 

d1 0,739 0,840 0,932 

d2 0,320 0,299 0,292 

N(d1) 0,770 0,799 0,824 

N(d2) 0,626 0,618 0,615 

C - R$ por opção 0,14 0,17 0,19 

Quantidade de opções 1.525.351 1.525.351 1.571.576 

Montante - R$ 213.549 259.310 298.599 

 
Montante total - R$ 771.458 

Valor justo médio R$/opção 0,17 
 

II - Segundo Plano de Opções 
 

1. Premissas básicas 

Lote 1o 2o 

Data de outorga do plano 05/12/2016 05/12/2016 

Percentual de opções 50% 50% 

Total de opções 631.303 631.304 

Preço de exercício na outorga 0,01 0,01 

Cotação na outorga 1,18 1,18 

Correção índice não não 

Dias corridos por ano 365 365 

Dias úteis por ano 252 252 

 
2. Premissas por lote 

Beneficiário 1o 2o 

Quantidade de opções 631.303 631.304 

Outorga 05/12/2016 05/12/2016 

Período de vesting (anos) - 1,0 

Período de vesting (meses) - 12 

Data do vesting 05/12/2016 30/11/2017 

Duração do vesting em anos - 0,98 

Data de exercício 27/12/2016 27/12/2017 

Vida opção em anos (até exercício) 0,06 1,06 

Vencimento em anos 0,06 0,06 

Vencimento do plano 31/12/2017 31/12/2017 

Preço de exercício no vencimento - R$ 0,01 0,01 

Cotação na outorga 1,18 1,18 

Volatilidade – σ 26,74% 26,74% 

Taxa de dividendo – q 2,72% 2,72% 

Taxa livre de risco – Rf 13,63% 12,04% 

Multiplicador de Hull & White - M 1,00 1,00 

 

Cálculo de BSM - opção de compra 

Lote 1o 2o 

S 1,180 1,180 

X 0,010 0,010 

Rf 13,63% 12,04% 

Vol 26,74% 26,74% 

T 0,06 1,06 

Q 2,72% 2,72% 

d1 72,800 17,823 

d2 72,735 17,547 

N(d1) 1,000 1,000 

N(d2) 1,000 1,000 

C - R$ por opção 1,16000 1,13000 

Quantidade de opções 631.303 631.304 



 

 

Montante total - R$ 732.311 713.374 
 

III - Terceiro Plano de Opções 
 

1. Premissas básicas 

Lote  

Data de outorga do plano 15/12/2017 

Percentual de opções 100% 

Total de opções 558.462 

Preço de exercício na outorga 1,03 

Cotação na outorga 1,06 

Correção índice não 

Dias corridos por ano 365 

Dias úteis por ano 252 

 
2. Premissas por lote 

Beneficiário Antes 

Quantidade de opções 558.462 

Outorga 15/12/2017 

Período de vesting (anos) - 

Período de vesting (meses) - 

Data do vesting 15/12/2017 

Duração do vesting em anos - 

Data de exercíci 31/12/2019 

Vida opção em anos (até exercício) 2,04 

Vencimento em anos 2,04 

Vencimento do plano 31/12/2019 

Preço de exercício no vencimento - R$ 1,14 

Cotação na outorga 1,06 

Volatilidade – σ 24,04% 

Taxa de dividendo – q 4,04% 

Taxa livre de risco – Rf 9,33% 

 

 
Cálculo de BSM - opção de compra 

S 1,056 

X 1,143 

Rf 9,33% 

Vol 24,04% 

T 2,04 

Q 4,04% 

C - R$ por opção 0,145 

Quantidade de opções 558.462 

Montante total - R$ 81.222 
 

c. Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de 
exercício antecipado 

 
A Companhia esclarece que não ocorreu exercício antecipado. 

 
d. Forma de determinação da volatilidade esperada 

 
Até 31.12.2019,  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 recentemente enfrentou 
uma grave crise econômico-financeira 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 possa ser utilizada como 
referência para o cálculo do valor justo das opções. 

 
Desta forma, foi utilizada a volatilidade média do índice IBOVESPA. 

 

e. Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo 
 

A Companhia esclarece que não há outras características da opção que teriam sido incorporadas na 
mensuração de seu valor justo. 

  



 

 

13.9 – Quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, 
e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pela Companhia, seus 
controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por 
membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, 
agrupados por órgão. 

➢ Valores mobiliários emitidos pela Companhia 
 

 Ações Ordinárias (Em Unidades) 

Diretoria 291.341 

Conselho de Administração - 

Conselho Fiscal - 

 
➢ Valores mobiliários emitidos por sociedade controlada da Companhia: Priner Locação de 

Equipamentos S.A. 
 

 Ações Ordinárias (Em Unidades) 

Diretoria 1 

Conselho de Administração - 

Conselho Fiscal - 

 
 

➢ Valores mobiliários emitidos pelo acionista controlador da Companhia: Leblon Equities 
Partners V Fundo de Investimento em Participações 

 

 Cotas (Em Unidades) 

Diretoria - 

Conselho de Administração - 

Conselho Fiscal - 
 

  



 

 

 
13.10 - Informações sobre planos de previdência em vigor conferidos aos membros do 
conselho de administração e aos diretores estatutários 

Não aplicável, uma vez que não há planos de previdência em vigor conferidos aos membros do 
Conselho de Administração e aos diretores estatutários da Companhia. 



 

 

13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho 
Fiscal 

Valores anuais  

 Diretoria Estatutária Conselho de Administração Conselho Fiscal 

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

Nº de membros 3,16 3,00 3,90 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

Nº de membros 
remunerados 

3,00 3,00 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor da maior 
remuneração(Reais) 

822.366,24 834.000,00 1.411.266,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor da menor 
remuneração(Reais) 

686.251,26 572.699,20 472.503,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor médio da 

remuneração(Reais) 

757.539,17 769.644,30 945.040,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Observação 
 

Diretoria Estatutária 

31/12/2019 No exercício de 2017, 2018 e 2019, todos os diretores exerceram suas funções nos 12 meses que compõem esse exercício social. 

31/12/2018 No exercício de 2017, 2018 e 2019, todos os diretores exerceram suas funções nos 12 meses que compõem esse exercício social.  

31/12/2017 No exercício de 2017, 2018 e 2019, todos os diretores exerceram suas funções nos 12 meses que compõem esse exercício social.  

 

Conselho de Administração 

31/12/2019 No exercício de 2017, 2018 e 2019, os membros do Conselho de Administração da Companhia não eram remunerados. A remuneração por ações a que faz jus o conselheiro Roberto 
Carmelo de Oliveira é decorrente do Primeiro Plano de Opções da Companhia e lhe foi outorgado à época em que era diretor da Companhia.  
 

31/12/2018 No exercício de 2017, 2018 e 2019, os membros do Conselho de Administração da Companhia não eram remunerados. A remuneração por ações a que faz jus o conselheiro Roberto 
Carmelo de Oliveira é decorrente do Primeiro Plano de Opções da Companhia e lhe foi outorgado à época em que era diretor da Companhia.  
 

31/12/2017 No exercício de 2017, 2018 e 2019, os membros do Conselho de Administração da Companhia não eram remunerados. A remuneração por ações a que faz jus o conselheiro Roberto 
Carmelo de Oliveira é decorrente do Primeiro Plano de Opções da Companhia e lhe foi outorgado à época em que era diretor da Companhia.  

 

 

Conselho Fiscal 

31/12/2019 A Companhia não dispunha de um Conselho Fiscal instalado. 

31/12/2019 A Companhia não dispunha de um Conselho Fiscal instalado. 

31/12/2016 A Companhia não dispunha de um Conselho Fiscal instalado. 



 

 

 

 
13.12 – Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de 
destituição do cargo ou de aposentadoria 

Exceto pelo Diretor Presidente, os membros da Diretoria Estatutária celebraram contratos de trabalho 
junto à 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 administradores da Companhia em caso de destituição do 
cargo ou aposentadoria. 



 

 

 
13.13 - Percentual na remuneração total detido por membros do conselho de administração, 
da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos 
controladores, diretos ou indiretos, conforme definido nas regras contábeis que tratam do 
assunto, em relação aos 3 últimos exercícios sociais. 

Não houve, nos 3 últimos exercícios sociais, pagamento de remuneração a membros do Conselho 
de Administração, da Diretoria Estatutária ou do Conselho Fiscal que sejam partes relacionadas aos 
controladores, diretos ou indiretos, da Companhia conforme definido nas regras contábeis que tratam 
do assunto. 



 

 

 
13.14 - Remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou 
do conselho fiscal, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam, em relação 
aos 3 últimos exercícios sociais 
 

Órgão Exercício social encerrado em 31/12/2019 

Conselho de Administração R$ 154.437,00 

Diretoria - 

Conselho Fiscal - 

 
 

Órgão Exercício social encerrado em 31/12/2018 

Conselho de Administração R$ 257.041,00 

Diretoria - 

Conselho Fiscal - 

 
Órgão Exercício social encerrado em 31/12/2017 

Conselho de Administração R$ 340.630,00 

Diretoria - 

Conselho Fiscal - 



 

 

 

13.15 - Remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou 
do conselho fiscal, reconhecida no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de 
sociedades sob controle comum e de controladas da Companhia 

Não aplicável, nos 3 últimos exercícios sociais não houve remuneração de membros do conselho de 
administração, da diretoria executiva ou do conselho fiscal reconhecida no resultado de 
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas da 
Companhia. 



 

 

 

13.16 - Outras informações relevantes 

No item 13.2, informamos o número de membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do 
Conselho Fiscal da Companhia. Para tanto, o cálculo do número de membros de cada órgão foi 
apurado nos termos do Ofício-Circular CVM/SEP/nº02/2020, 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 número de membros dos órgãos de administração. 
Nos últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente o cálculo dos membros do Conselho 
de Administração e da Diretoria se deu conforme demonstrado a seguir: 

 

Diretoria 

 
 Nº de 

membros 
2019 2018 2017  

Janeiro 3 3 4  

Fevereiro 3 3 4  

Março 3 3 4  

Abril 3 3 4  

Maio 3 3 4  

Junho 3 3 4  

Julho 3 3 4  

Agosto 3 3 4  

Setembro 3 3 4  

Outubro 3 3 4  

Novembro 3 3 4  

Dezembro 3 3 3  

Total 36 36 47  

Média (Total / 
Nº de meses) 

3 3 3,9 
 

 
Conselho de Administração 

 
 Nº de membros 

2019 2018 2017  

Janeiro 3 3 3  

Fevereiro 3 3 3  

Março 3 3 3  

Abril 3 3 3  

Maio 3 3 3  

Junho 3 3 3  

Julho 3 3 3  

Agosto 3 3 3  

Setembro 3 3 3  

Outubro 3 3 3  

Novembro 3 3 3  

Dezembro 5 3 3  

Total 38 36 36  

Média (Total / 
Nº de meses) 

3,16 3 3  

 
Em 24 de abril de 2017, foi realizada assembleia geral extraordinária de acionistas da Companhia, na qual foi aprovada 
a retificação da remuneração global anual dos administradores da Companhia dos exercícios de 2016 e 2017, de forma 
que (i) a remuneração dos administradores referente ao exercício de 2016 foi retificada para R$4.500.000,00 (quatro 
milhões e quinhentos mil reais); e (ii) a remuneração dos administradores referente ao exercício de 2017 foi retificada 
para R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), conforme informado no item 13.2. 



 

 

Anexo III 

 
ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS PROPOSTAS, ORIGEM E JUSTIFICATIVA E ANÁLISE DOS 

EFEITOS JURÍDICOS E ECONÔMICOS 

(Conforme art. 11 da Instrução CVM 481/09) 

 

Relatório detalhando a origem e justificativa das alterações propostas e analisando os seus efeitos 
juridicos e econômicos: 

Estatuto 
Consolidado Atual 

Nova redação 
do Estatuto 
Social 

Nova Redação 
Comparada 

Justificativa 

Artigo 5º. O capital Social 
da Companhia é de 
R$73.367.219,62 (setenta  
e  três  milhões,  trezentos  
e sessenta  e  sete  mil,  
duzentos  e  dezenove  
reais  e  sessenta  e  dois  
centavos),  totalmente  
subscrito  e integralizado, 
divido em 
20.653.497(vinte milhões, 
seiscentas e cinquenta e 
três mil, quatrocentas e 
noventa e sete)de ações 
ordinárias,nominativas, 
escriturais e sem valor 
nominal  

Artigo 5º. O capital 
Social da Companhia 
é de R$ 
247.280.259,62 
(duzentos e quarenta 
e sete milhões, 
duzentos e oitenta mil, 
duzentos e cinquenta 
e nove reais e 
sessenta e dois 
centavos), totalmente 
subscrito e 
integralizado, divido 
em 38.044.801 (trinta 
e oito milhões, 
quarenta e quatro mil, 
oitocentas e um) 
ações ordinárias, 
nominativas, 
escriturais e sem valor 
nominal 

Artigo 5º. O capital Social 
da Companhia é de R$ 
247.280.259,62 (duzentos 
e quarenta e sete milhões, 
duzentos e oitenta mil, 
duzentos e cinquenta e 
nove reais e sessenta e 
dois centavos) 
R$73.367.219,62 (setenta  
e  três  milhões,  trezentos  
e sessenta  e  sete  mil,  
duzentos  e  dezenove  
reais  e  sessenta  e  dois  
centavos), totalmente 
subscrito e integralizado, 
divido em 38.044.801 
(trinta e oito milhões, 
quarenta e quatro mil, 
oitocentas e um) 
20.653.497(vinte milhões, 
seiscentas e cinquenta e 
três mil, quatrocentas e 
noventa e sete) ações 
ordinárias, nominativas, 
escriturais e sem valor 
nominal 

Em função do 
aumento do capital 
social deliberado na 
Reunião do Conselho 
de Administração 
realizado em 13 de 
fevereiro de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo IV 

 

Consolidação do Estatuto Social 

 

ESTATUTO SOCIAL 
 

Capítulo I 

Denominação, Sede, Objeto e Duração 
 

Artigo 1º. A PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima 

que se rege por este estatuto social e pela legislação e pela regulamentação aplicáveis. 

 
Parágrafo Único. Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem denominado 

Novo Mercado, da B3 S.A. – Bolsa, Brasil e Balcão ("B3"), sujeitar-se-ão a Companhia, seus 

acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores e membros do Conselho Fiscal, 

quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado. 

 
Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 

na Avenida Geremário Dantas, 1400, lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401. 

 
Parágrafo Único. A Companhia, mediante deliberação da Diretoria, poderá abrir, manter ou 

encerrar filiais, sucursais, agências e escritórios de qualquer natureza em qualquer localidade do 

país ou do exterior. 

 
Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social: 

 

(i) 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; 

 

(ii) a prestação de serviços de pintura industrial e civil, jateamento abrasivo, 

hidrojateamento, isolamento térmico, proteção passiva contra incêndio, movimentação 

de carga, caldeiraria, refratário, inspeção e 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; 

 

(iii) importação e exportação de andaimes e equipamentos de acesso e habitáculos 

pressurizados compreendendo suas peças, pisos e demais componentes e acessórios; 

 

(iv) consultoria e venda de projetos de engenharia, nos mercados de manutenção e 

montagem industrial; 

 

(v) serviço de manutenção e construção de obra civil (construção ou reparos em obras 
existentes); 

 

(vi) participação em outras sociedades no Brasil ou no exterior, na qualidade de sócia ou 

acionista, ou em consórcios; 

 

(vii) a 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; 

 



 

 

(viii) 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; 

 

(ix) a montagem e desmontagem de estruturas metálicas, soldas de precisão, planejamento 

e detalhamento de montagem, inspeção e controle de qualidade; 

 

(x) a condução de testes de integridade em linhas e vasos de pressão, utilizando-se 

métodos hidráulicos ou pneumáticos; 

 

(xi) a 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 

 

(xii) a 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. 

 
Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. 

 

 

Capítulo II  

Capitais e Ações 
 

Artigo 5º. O capital Social da Companhia é de R$ 247.280.259,62 (duzentos e quarenta e sete 

milhões, duzentos e oitenta mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos) 

R$73.367.219,62 (setenta  e  três  milhões,  trezentos  e sessenta  e  sete  mil,  duzentos  e  

dezenove  reais  e  sessenta  e  dois  centavos), totalmente subscrito e integralizado, divido em 

38.044.801 (trinta e oito milhões, quarenta e quatro mil, oitocentas e um) 20.653.497(vinte milhões, 

seiscentas e cinquenta e três mil, quatrocentas e noventa e sete) ações ordinárias, nominativas, 

escriturais e sem valor nominal. 

 
Parágrafo 1º. O capital social da Companhia poderá ser aumentado em até 27.000.000 (vinte e 

sete milhões) de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, 

independentemente de alteração a este estatuto social, por meio de deliberação do Conselho de 

Administração, que estabelecerá as condições da emissão, inclusive preço, prazo e forma de 

integralização. 

 
Parágrafo 2º. A Companhia, dentro do limite do capital autorizado e de acordo com plano aprovado 

por Assembleia Geral, poderá outorgar opção de compra de ações a seus administradores ou 

empregados, ou a pessoas naturais que lhe prestem serviços. 

 
Parágrafo 3º. Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. 

 
Parágrafo 4º. Todas as ações da Companhia são escriturais e serão mantidas em conta de 

depósito em nome de seus titulares, junto a instituição financeira autorizada pela Comissão de 

Valores Mobiliários ("CVM") e designada pelo Conselho de Administração. O custo de 

transferência e averbação, assim como o custo do serviço relativo às ações escriturais poderá ser 

cobrado diretamente do acionista pela instituição escrituradora, observados os limites máximos 

fixados pela legislação pertinente. 

 



 

 

Parágrafo 5º. O capital social da Companhia será representado exclusivamente por ações 

ordinárias, ficando vedada a emissão, pela Companhia, de ações preferenciais e de partes 

beneficiárias. 

 
Parágrafo 6º. Na proporção do número de ações de que forem titulares, os acionistas terão direito 

de preferência à subscrição de novas ações ou de valores mobiliários conversíveis em ações, na 

forma do artigo 171 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das 

Sociedades por Ações"). O direito de preferência será exercido dentro do prazo decadencial de 30 

(trinta) dias. As emissões de ações, bônus de subscrição ou debêntures conversíveis em ações, 

poderão ser aprovadas pelo Conselho de Administração, observado o limite do capital autorizado, 

com exclusão ou redução do prazo para exercício do direito de preferência, nas hipóteses previstas 

no artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações.  

 

Capítulo III 

Assembleia Geral 
 

Artigo 6º. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses 

seguintes ao término do exercício social, para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 

132 da Lei das Sociedades por Ações e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o 

exigirem, observadas em sua convocação, instalação e deliberações, as prescrições legais 

pertinentes e as disposições deste estatuto social. 

 
Parágrafoº1º. Ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações e nas demais 

regulamentações aplicáveis, as assembleias gerais serão convocadas com, no mínimo, 15 (quinze) 

dias corridos de antecedência para primeira convocação e, no mínimo, 8 (oito) dias corridos de 

antecedência para segunda convocação. 

 
Parágrafoº2º. Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral será instalada, em 

primeira convocação, com a presença de acionistas que representem no mínimo 25% (vinte e 

cinco por cento) do capital social e, em segunda convocação, com qualquer número. 

 
Parágrafoº3º. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, 

serão tomadas por maioria de votos dos presentes, não se computando os votos em branco. 

 
Artigo 7º. A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo presidente do Conselho de 

Administração ou, em sua ausência ou impedimento, pelo vice-presidente do Conselho de 

Administração, ou, ainda, na ausência ou impedimento deste, por membro do Conselho de 

Administração escolhido por maioria de votos dos demais membros do Conselho de 

Administração. O presidente da Assembleia Geral escolherá, dentre os presentes, aquele que 

exercerá a função de secretário, que poderá ser acionista ou não da Companhia. 

 
Artigo 8º.  Nas  assembleias  gerais,  os  acionistas  deverão   apresentar,  preferencialmente,  com   

48 (quarenta e oito) horas de antecedência: (i) um documento de identidade, caso o acionista seja 

pessoa física; (ii) os atos societários pertinentes que comprovem a representação legal e 

documento de identidade do representante, caso o acionista seja pessoa jurídica; (iii) comprovante 

da participação acionária na Companhia emitido pela instituição depositária com data máxima de 

5 (cinco) dias anteriores à Assembleia Geral; e (iv) se for o caso, procuração, nos termos do artigo 

126, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. 

 
Parágrafo Único. Os acionistas poderão fazer-se representar nas assembleias gerais por 

procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, 

advogado, instituição financeira ou administrador de fundo de investimento que represente os 

condôminos.  

 



 

 

Artigo 9º. As deliberações da Assembleia Geral serão registradas em ata lavrada no Livro de Atas 

das assembleias gerais da Companhia, e deverão ser: (i) lavradas na forma de sumário dos fatos 

ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição das deliberações tomadas, 

observado o disposto no artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) publicadas com omissão 

das assinaturas dos acionistas. 

 
Artigo 10. Compete à Assembleia Geral, além das demais atribuições previstas em lei e neste 

estatuto social: 

 

(i) reformar o estatuto social; 
 

(ii) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, caso 

instalado, bem como definir o número de membros do Conselho de Administração e do 

Conselho Fiscal, caso instalado; 

 

(iii) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as 

demonstrações financeiras; 

 

(iv) deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, transformação ou incorporação 

(inclusive incorporação de ações) da Companhia; 

 

(v) apresentar pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial, ou de autofalência; 
 

(vi) atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos 

de ações; 

 

(vii) aprovar planos de outorga de opção de compra de ações aos seus administradores e 

empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou a suas 

controladas; 

 

(viii) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do 

lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos ou pagamento de juros sobre o 

capital próprio, com base nas demonstrações financeiras anuais; 

 

(ix) deliberar sobre aumento ou redução do capital social, bem como qualquer decisão que 

envolva a recompra, resgate ou amortização de ações, em conformidade com as 

disposições deste estatuto social, excetuada a disposição prevista no parágrafo 1º do 

artigo 5º deste Estatuto Social;  

 

(x) deliberar sobre a emissão de novas ações ou outros títulos conversíveis em ações, 

observadas as competências do Conselho de Administração, conforme o disposto no 

parágrafo 1º do artigo 5º e no artigo 14, item (xix), deste estatuto social; 

  

(xi) deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta, quando a respectiva 

oferta pública de aquisição de ações for formulada pela própria Companhia; 

 

(xii) aprovar a dispensa da realização da oferta pública de aquisição de ações no caso de 

saída do Novo Mercado, nos termos do Regulamento do Novo Mercado; e 

 

(xiii) anuir para que, em caso de reorganização societária que envolva a transferência da base 

acionária da Companhia, as sociedades resultantes não pleiteiem o ingresso no Novo 

Mercado, nos termos do Regulamento do Novo Mercado. 

 



 

 

Capítulo IV  

Administração 
 

Seção I Normas Gerais 

 
Artigo 11. A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria, na 

forma da legislação e regulamentação aplicáveis e deste estatuto social. 

 
Parágrafo 1º. Os cargos de presidente do Conselho de Administração e de diretor presidente ou 

principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa, exceto na 

hipótese de vacância, observados os termos do Regulamento do Novo Mercado. 

 
Parágrafo 2º. A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria estará 

condicionada à prévia assinatura do termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula 

compromissória referida no Capítulo XI abaixo, estando dispensados de prestar caução em 

garantia de sua gestão. 

 
Parágrafo 3º. Findo os respectivos mandatos, os membros do Conselho de Administração e da 

Diretoria permanecerão em seus cargos até a investidura de seus sucessores. 

 
Parágrafo 4º. A remuneração global e anual dos membros do Conselho de Administração e da 

Diretoria será fixada pela Assembleia Geral, cabendo ao Conselho de Administração sua alocação 

entre os seus próprios membros e os membros da Diretoria. 

 

Seção II  

Conselho de Administração 
 

Artigo 12. O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo,      

9 (nove)  membros,  todos eleitos e destituíveis pela  Assembleia Geral,  com mandato unificado 

de   2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. 

 
Parágrafo 1º. Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por 

cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, nos termos do Regulamento do 

Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como 

conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger, sendo também 

considerado(s) como independente(s) o(s) membro(s) do Conselho de Administração eleito(s) 

mediante a faculdade prevista no artigo 141, parágrafos 4º e 5º da Lei das Sociedades por Ações, 

na hipótese de haver acionista controlador. 

 
Parágrafo 2º. Quando, em decorrência da observância do percentual referido no parágrafo 1º deste 

artigo 12, o resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao 

arredondamento para o número inteiro imediatamente superior, nos termos do Regulamento do 

Novo Mercado. 

 
Parágrafo 3º. O Conselho de Administração terá 1 (um) presidente e 1 (um) vice-presidente, eleitos 

pelos membros do Conselho de Administração na primeira reunião que suceder a Assembleia 

Geral que eleger os membros do Conselho de Administração. No caso de ausência ou 

impedimento temporário do presidente do Conselho de Administração, as funções de presidente 

serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração indicado pelo presidente. 

 
Parágrafo 4º. Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho de Administração, competirá 

ao Conselho de Administração nomear um substituto que servirá até a próxima Assembleia Geral. 

 
Artigo 13. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 4 (quatro) vezes por ano, ao 

final de cada trimestre e, extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação do 



 

 

presidente do Conselho de Administração, por iniciativa própria ou provocação de qualquer membro 

do Conselho de Administração, mediante notificação escrita entregue com antecedência mínima 

de 5 (cinco) dias e com a indicação da data, do local e da pauta dos assuntos a serem tratados, 

ressalvados os casos de urgência, nos quais as reuniões do Conselho de Administração poderão 

ser convocadas por seu Presidente sem a observância do prazo acima, desde que 

inequivocamente cientes todos os demais membros do Conselho de Administração. As 

convocações das reuniões do Conselho de Administração poderão ser feitas por carta ou correio 

eletrônico, com comprovante de recebimento. 

 
Parágrafo 1º. As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas, em primeira 

convocação, com a presença da maioria dos seus membros e, em segunda convocação, por 

qualquer número. 

 

Parágrafo 2º. As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo presidente ou, na 

ausência deste, por outro membro do Conselho de Administração indicado pela maioria dos 

demais membros presentes, e secretariadas por um conselheiro indicado pelo presidente da reunião 

em questão. 

 
Parágrafo 3º. No caso de ausência temporária de qualquer membro do Conselho de 

Administração, o respectivo membro do Conselho de Administração poderá, com base na pauta 

dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito por meio de delegação feita em 

favor de outro conselheiro, mediante voto escrito antecipado, por meio de carta ou fac-símile 

entregue ao presidente do Conselho de Administração, na data da reunião, ou ainda, por correio 

eletrônico digitalmente certificado. 

 
Parágrafo 4º. Quaisquer dos membros do Conselho de Administração poderá convidar membros 

da Diretoria da Companhia e eventuais terceiros para fins de discussão, apresentação de 

informações e esclarecimentos de assuntos do interesse da Companhia e de suas controladas, ou 

que sejam úteis ou necessários à deliberação de matéria que constar da ordem do dia. 

 
Parágrafo 5º. Os membros do Conselho de Administração poderão participar das reuniões do 

Conselho de Administração por meio de videoconferência ou conferência telefônica. Tal 

participação será considerada presença pessoal na respectiva reunião. Neste caso, os membros 

do Conselho de Administração que participarem remotamente da reunião do Conselho de 

Administração poderão expressar seus votos, na data da reunião, por escrito, por meio de carta, 

fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado. 

Parágrafo 6º. Independentemente das formalidades estabelecidas neste estatuto social, será 

considerada regular a reunião em que comparecerem todos os membros do Conselho de 

Administração. 

 
Parágrafo 7º. Ao término de cada reunião do Conselho de Administração deverá ser lavrada ata, 

que será assinada por todos os membros do Conselho de Administração fisicamente presentes à 

reunião, e posteriormente transcrita no livro de atas das reuniões do Conselho de Administração 

da Companhia. Os votos proferidos por membros do Conselho de Administração que participarem 

remotamente da reunião do Conselho de Administração ou que tenham se manifestado na forma 

do parágrafo 3º deste artigo 13, deverão igualmente constar no livro de atas das reuniões do 

Conselho de Administração, devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, 

conforme o caso, contendo o voto do respectivo membro do Conselho de Administração, ser 

juntada ao livro logo após a transcrição da ata. As atas de reunião do Conselho de Administração 

que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros, serão publicadas e 

arquivadas no registro público de empresas mercantis. 

 
Artigo 14. Compete ao Conselho de Administração da Companhia, além das demais atribuições 

previstas na legislação e na regulamentação aplicáveis, ou neste estatuto social: 



 

 

  

(i) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; 
 

(ii) eleger e destituir os diretores da Companhia e fixar suas atribuições, observando o 

disposto neste estatuto social; 

 
(iii) aprovar o orçamento anual, o plano de negócios, bem como quaisquer planos de 

estratégia, de investimento, anuais e/ou plurianuais, e projetos de expansão da 

Companhia; 

 
(iv) criar e alterar as competências, regras de funcionamento, convocação e composição dos 

órgãos de administração da Companhia, incluindo seus comitês de assessoramento; 

 
(v) aprovar orçamento de comitês de assessoramento, se e quando instaurados; 

 
(vi) manifestar–se previamente sobre qualquer proposta a ser submetida à deliberação da 

Assembleia Geral; 

 
(vii) deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral, quando julgar conveniente, ou no 

caso do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações; 

 
(viii) apreciar os resultados trimestrais das operações da Companhia; 

 
(ix) fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da 

Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, 

e quaisquer outros atos necessários; 

 
(x) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; 

 
(xi) determinar a realização de inspeções, auditoria ou tomada de contas nas subsidiárias, 

controladas ou coligadas da Companhia, bem como em fundações que patrocine; 

 
(xii) manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando este estatuto social assim o 

exigir; 
 

(xiii) deliberar, quando autorizado por este estatuto social, sobre a emissão de ações ou de 

bônus de subscrição; 

 
(xiv) deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, 

commercial papers, notas promissórias, bonds, notes e de quaisquer outros títulos de 

uso comum no mercado, para distribuição pública ou privada; 

  

(xv) autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a 

prestação de garantias a obrigações de terceiros, em montante superior a 

R$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais); 

 
(xvi) aprovar a criação e extinção de subsidiárias ou controladas no Brasil ou no exterior, bem 

como deliberar, por proposta da Diretoria, sobre a aquisição, cessão, transferência, 

alienação e/ou oneração, a qualquer título ou forma, de participações societárias e 

valores mobiliários de outras sociedades no Brasil ou no exterior; 

 
(xvii) escolher e destituir os auditores independentes, observando-se, nessa escolha, o 

disposto na regulamentação aplicável; 

 
(xviii) aprovar a proposta da administração de distribuição de dividendos, ainda que 

intercalares ou intermediários, ou pagamento de juros sobre o capital próprio com base 



 

 

em balanços semestrais, trimestrais ou mensais, nos termos deste estatuto social; 

 
(xix) a deliberação, dentro dos limites do capital autorizado, sobre a emissão de ações da 

Companhia, bônus de subscrição ou debêntures conversíveis em ações, 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 nos casos previstos no 

artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações; 

 
(xx) aprovar as políticas da Companhia, incluindo, desde que obrigatórias pela 

regulamentação aplicável: (a) política de remuneração; (b) política de indicação de 

membros do Conselho de Administração, de comitês de assessoramento e da Diretoria; 

(c) política de gerenciamento de riscos; (d) política de transações com partes 

relacionadas; e (e) política de negociação de valores mobiliários; 

 
(xxi) elaborar e divulgar parecer fundamentado, favorável ou contrário à aceitação de qualquer 

oferta pública de aquisição que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia 

("OPA"), divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da respectiva OPA, 

que deverá abordar, no mínimo: (a) a conveniência e oportunidade da OPA quanto ao 

interesse da Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e 

aos potenciais impactos para a liquidez das ações; (b) quanto aos planos estratégicos 

divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (c) a respeito de alternativas à 

aceitação da OPA disponíveis no mercado; 

 

(xxii) exercer as funções normativas das atividades da Companhia, podendo avocar para seu 

exame e deliberação qualquer assunto que não se compreenda na competência privativa 

de outros órgãos;  

 

(xxiii) deliberar sobre os assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria. 
 

Artigo 15. O Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções, poderá criar 

comitês ou grupos de trabalho com objetivos definidos, sendo integrados por pessoas por ele 

designadas dentre os membros da administração e/ou outras pessoas ligadas, direta ou 

indiretamente, à Companhia. Caberá ao Conselho de Administração a aprovação do regimento 

interno dos comitês ou grupos de trabalho eventualmente criados. 

 

Seção III  

Diretoria 
 

Artigo 16. A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 5 (cinco) diretores, 

todos residentes no País, acionistas ou não, e eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo 

Conselho de Administração, sendo designados: (i) 1 (um) diretor presidente; (ii) 1 (um) diretor 

financeiro; 

(iii) 1 (um) diretor de relações com investidores; (iv) 1 (um) diretor de operações; e (v) os demais, 

se houver, diretores sem designação específica. 

 
Parágrafo 1º. Um diretor poderá acumular mais de uma função, desde que observado o número 

mínimo de diretores previsto na Lei de Sociedades por Ações. 

 
Parágrafo 2º. Os membros da Diretoria serão eleitos para um mandato de 1 (um) ano, sendo 

permitida a reeleição. 

 
Parágrafo 3º. Em caso de vacância de cargo de diretor, será imediatamente convocada uma 

reunião do Conselho de Administração para a eleição do(s) substituto(s). 

 



 

 

Parágrafo 4º. O mandato dos membros da Diretoria se estenderá até a investidura dos respectivos 

sucessores, exceto se de outra forma for deliberado em reunião do Conselho de Administração. 

 
Artigo 17. Os diretores da Companhia terão as seguintes atribuições, dentre outras que lhes 

venham a ser cometidas pelo Conselho de Administração: 

 

(i) cabe ao diretor presidente, especialmente: (a) fazer com que sejam observados este 

estatuto social e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral; 

(b) 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; e (c) conduzir e coordenar as atividades dos diretores no âmbito dos 

deveres e atribuições estabelecidos para os respectivos diretores pelo Conselho de 

Administração e por este 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, observado o disposto na regulamentação 

aplicável: (a) representar a Companhia perante a CVM, as bolsas de valores e demais 

órgãos de controle e demais instituições que atuam no mercado de capitais; (b) prestar 

informações ao público investidor, à CVM, às bolsas de valores em que a Companhia 

tenha seus valores mobiliários negociados e demais órgãos relacionados às atividades 

desenvolvidas no mercado de capitais, conforme legislação e regulamentação aplicáveis, 

no Brasil e no exterior; e 

(c) manter atualizado o registro de companhia aberta perante a CVM; 
 

(iv) cabe ao diretor de operações coordenar a execução das atividades de prestação de 

serviços, engenharia, logística e manutenção de equipamentos; e 

 

(v) os diretores sem designação específica desempenharão as funções atribuídas a cada 

um de seus cargos, as quais serão fixadas pelo Conselho de Administração. 

 
Artigo 18. Sem prejuízo das demais atribuições, previstas em lei ou neste estatuto social, 

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, bem como praticar todos os atos 

necessários à execução os planos de negócios, operacionais e de investimentos da 

Companhia, nos termos deste estatuto social; 

 

(iii) praticar os atos necessários à representação da Companhia e consecução do objeto 

social, por mais especiais que sejam, inclusive para renunciar a direitos, transigir e 

acordar, observadas as disposições legais ou estatutárias pertinentes, as deliberações 

tomadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração e as disposições e 

restrições de alçadas a eles determinadas pelo Conselho de Administração; 

 

(iv) assinar quaisquer documentos que gerem responsabilidades ou obrigações para a 

Companhia, incluindo escrituras, dívidas, letra de câmbio, cheques, ordens de 

pagamento; e 

 



 

 

(v) abrir, operar ou fechar qualquer conta bancária da Companhia. 
 

Artigo 19. Com as exceções previstas neste estatuto social, a representação da Companhia em 

qualquer ato ou contrato que implique responsabilidade ou obrigação da Companhia perante 

terceiros ou a exoneração destes perante ela, serão obrigatoriamente assinados: 

 

(i) por 2 (dois) diretores em conjunto; ou 
 

(ii) por 1 (um) diretor em conjunto com 1 (um) mandatário constituído na forma prevista neste 

estatuto social; ou 

 

(iii) por 2 (dois) mandatários constituídos na forma prevista neste estatuto social. 
 

Parágrafo Único. A Companhia poderá, no entanto, ser representada isoladamente: 
 

(i) por 1 (um) diretor, perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, 

autarquias, empresas públicas ou mistas; 

 

(ii) por 1 (um) diretor, para prestar depoimento em juízo, sempre que a Companhia for 

regularmente citada, sendo-lhe vedado, no entanto, confessar; e 

 

(iii) por 1 (um) advogado, no âmbito da defesa dos interesses da Companhia em processos 

administrativos e/ou judiciais. 

 
Artigo 20. Os mandatos em nome da Companhia somente poderão ser outorgados mediante 

assinatura de 2 (dois) diretores, exceto aqueles para fins judiciais, que poderão ser outorgados por 

1 (um) diretor, isoladamente. 

 
Parágrafo Único. Os mandatos deverão sempre especificar os poderes conferidos e, com exceção 

daqueles outorgados para fins judiciais, terão prazo de validade limitado a 1 (um) ano. 

 
Artigo 21; A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, em virtude de convocação efetuada por 

qualquer diretor, mediante comunicação prévia com 3 (três) dias úteis de antecedência. As 

reuniões da Diretoria serão instaladas com a presença da maioria dos seus membros. 

 
Parágrafo 1º. As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria de votos dos diretores 

presentes e constarão de atas lavradas em livro próprio, sendo suficiente para a validade das 

deliberações a assinatura na respectiva ata de tantos diretores quanto bastem para caracterizar as 

maiorias necessárias. Em caso de empate, a respectiva matéria poderá ser submetida à 

apreciação do Conselho de Administração para decisão final. 

  

Parágrafo 2º. Os diretores poderão participar das reuniões da Diretoria por meio de 

videoconferência ou conferência telefônica. Tal participação será considerada presença pessoal 

na respectiva reunião. Neste caso, os diretores que participarem remotamente da reunião da 

Diretoria poderão expressar seus votos, na data da reunião, por escrito, por meio de carta, fac-

símile ou correio eletrônico digitalmente certificado. 

 
Parágrafo 3º. No caso de ausência temporária de qualquer diretor, este poderá, com base na pauta 

dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito antecipadamente, por meio de 

carta ou fac- símile entregue ao diretor presidente, na data da reunião, ou ainda, por correio 

eletrônico digitalmente certificado. 

 
Parágrafo 4º. Independentemente das formalidades estabelecidas neste estatuto social, será 

considerada regular a reunião em que comparecerem todos os diretores. 



 

 

 
Artigo 22. É expressamente vedada aos diretores a prática, em nome da Companhia, de qualquer 

ato relativo a negócios ou operações estranhas ao objeto social. 

 

Capítulo V  

Conselho Fiscal 
 

Artigo 23. O Conselho Fiscal da Companhia funcionará em caráter não permanente e, quando 

instalado, será composto por 3 (três) a 5 (cinco) membros e igual número de suplentes, todos 

residentes no país, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia 

Geral, que lhes fixará a remuneração, observado o disposto na Lei das Sociedades por Ações. 

 
Parágrafo 1º. O Conselho Fiscal somente será instalado mediante requisição de acionista(s) da 

Companhia, observado a legislação e a regulamentação aplicáveis. 

 
Parágrafo 2º. O Conselho Fiscal, se instalado, deverá aprovar seu regulamento interno, que deverá 

estabelecer as regras gerais de seu funcionamento, estrutura, organização e atividades. 

 
Artigo 24. Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre que 

necessário e analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras. 

 
Parágrafo Único. Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no 

respectivo livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos conselheiros fiscais 

presentes. 

 
Artigo 25. A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à prévia assinatura do 

termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no Capítulo 

XI abaixo.  

 

Capítulo VI 

Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação dos Lucros 

 
Artigo 26. O exercício social da Companhia coincide com o ano civil, tendo início em 1º de janeiro 

e término em 31 de dezembro de cada ano. 

 
Artigo 27. Ao final de cada exercício social, serão elaboradas, com base na escrituração mercantil 

da Companhia, as demonstrações financeiras previstas em lei, juntamente com a proposta de 

destinação do lucro líquido do exercício. 

 
Parágrafo 1º. As demonstrações financeiras serão submetidas a auditoria anual por auditores 

independentes registrados na CVM. 

 
Parágrafo 2º. Além das demonstrações financeiras ao final de cada exercício social, a Companhia 

fará elaborar as demonstrações financeiras trimestrais, com observância da legislação e da 

regulamentação aplicáveis. 

 
Artigo 28. Do lucro líquido do exercício: 

 

(i) 5% (cinco por cento) serão destinados à reserva legal até que atingidos os limites legais; 
e 

 

(ii) do saldo do lucro líquido do exercício após a dedução da reserva legal mencionada no 

item (i) deste artigo 28: (a) 25% (vinte e cinco por cento) será destinado ao pagamento 

de dividendos obrigatório; e (b) o restante deverá ser destinado à constituição de reserva 

de investimento para assegurar a manutenção do nível de capitalização da Companhia, 



 

 

a expansão das atividades sociais e/ou o reforço do capital de giro, sendo que a reserva 

de investimento não excederá 80% (oitenta por cento) do capital social. 

 
Parágrafo 1º. O saldo do lucro líquido após a dedução do montante previsto nos incisos (i) e (ii) 
do caput deste artigo 28, se houver, será distribuído aos acionistas como dividendo 
complementar. 

 
Parágrafo 2º. A Companhia poderá pagar dividendos aos acionistas utilizando a reserva de 

investimento referida no artigo 28, inciso (ii), item (b) acima. 

 
Artigo 29. Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos estabelecidos pela 

Assembleia Geral, respeitados os prazos máximos da lei, e, se não reclamados dentro de 3 (três) 

anos contados da data em que tenham sido postos à disposição dos acionistas, prescreverão e 

serão revertidos em favor da Companhia. 

 

Artigo 30. A Companhia poderá levantar balanços semestrais, para os fins previstos no artigo 204 

da Lei das Sociedades por Ações. Sempre que os lucros disponíveis permitirem, a critério do 

Conselho de Administração, ouvido também o Conselho Fiscal, se instalado, serão pagos juros 

sobre o capital próprio ou dividendos semestrais. A Companhia poderá, ainda, também mediante 

deliberação do Conselho de Administração, conforme faculta o artigo 204, parágrafo 1º, da Lei das 

Sociedades por Ações, levantar balanços e distribuir dividendos trimestrais ou em períodos 

menores, desde que o total dos dividendos pagos em cada semestre do exercício social não 

exceda o montante das reservas de capital de que trata o artigo 182, parágrafo 1º, da Lei das 

Sociedades por Ações. 

 
Artigo 31. A Companhia poderá pagar participação nos lucros e/ou resultados a seus empregados 

e administradores, mediante deliberação em Assembleia Geral nos montantes máximos fixados 

pela Assembleia Geral, observados os limites legais. 

 
Parágrafo 1º. A Companhia, mediante deliberação do Conselho de Administração, poderá creditar 

ou pagar aos acionistas juros sobre o capital próprio, observando a legislação aplicável. 

 
Parágrafo 2º. Os dividendos intermediários e os juros sobre o capital próprio declarados em cada 

exercício social serão computados, por seu valor líquido, para satisfação do dividendo obrigatório 

do exercício social em que forem distribuídos e serão creditados como antecipação do dividendo 

obrigatório. 

 

Capítulo VII  

Alienação de Controle 
 

Artigo 32. A alienação direta ou indireta do controle da Companhia, tanto por meio de uma única 

operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que 

o adquirente do controle se obrigue a realizar OPA tendo por objeto as ações de emissão da 

Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos 

na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes 

assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante. 

 
Parágrafo 1º. Para os fins deste Capítulo VII, entende-se por controle e seus termos correlatos o 

poder efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o 

funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, 

independentemente da participação acionária detida. 

 
Parágrafo 2º. A OPA referida no caput do artigo 32 deve observar as condições e os prazos 

previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado. 

 



 

 

Parágrafo 3º. Em caso de alienação indireta de controle, o adquirente deve divulgar o valor 

atribuído à Companhia para os efeitos de definição do preço da oferta pública de aquisição de 

ações, bem como divulgar a demonstração justificada desse valor. 

 

Capítulo VIII  

Saída do Novo Mercado 
 

Artigo 33. A saída voluntária da Companhia do Novo Mercado deverá ser precedida de OPA que 

observe os procedimentos previstos sobre ofertas públicas de aquisição de ações para 

cancelamento de registro de companhia aberta, nos termos da legislação e da regulamentação em 

vigor e do Regulamento do Novo Mercado. 

 
Parágrafo 1º. A OPA prevista no caput deste artigo 33 deverá observar os seguintes requisitos: 

 

(i) o preço ofertado deve ser justo, sendo possível o pedido de nova avaliação da 

Companhia, na forma estabelecida na legislação societária; e 

 

(ii) acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das ações em circulação deverão aceitar a 

OPA ou concordar expressamente com a saída do segmento sem efetuar a venda das 

ações. 

 
Parágrafo 2º. Para os fins deste artigo 33, consideram-se ações em circulação apenas as ações 

cujos titulares concordem expressamente com a saída do Novo Mercado ou se habilitem para o 

leilão da oferta pública de aquisição de ações, na forma da regulamentação editada pela CVM 

aplicável às ofertas públicas de aquisição de ações de companhia aberta para cancelamento de 

registro. 

 
Parágrafo 3º. Atingido o quórum previsto no parágrafo 1º deste artigo 33, (i) os aceitantes da OPA 

referida no caput deste artigo 33 não podem ser submetidos a rateio na alienação de sua 

participação, observados os procedimentos de dispensa dos limites previstos na regulamentação 

editada pela CVM aplicável a ofertas públicas de aquisição de ações; e (ii) o ofertante ficará 

obrigado a adquirir as ações em circulação remanescentes, pelo prazo de 1 (um) mês, contado da 

data da realização do leilão, pelo preço final do leilão da oferta pública de aquisição de ações, 

atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos do edital e da legislação e da 

regulamentação em vigor, que deve ocorrer em, no máximo, 15 (quinze) dias contados da data do 

exercício da faculdade pelo acionista. 

 
Parágrafo 4º. A saída voluntária do Novo Mercado pode ocorrer independentemente da realização 

da OPA mencionada neste artigo 33 na hipótese de dispensa aprovada em Assembleia Geral, 

observado o disposto no Regulamento do Novo Mercado. 

 
Artigo 34. A saída compulsória da Companhia do Novo Mercado deverá ser precedida de OPA, 

com as mesmas características da OPA prevista no artigo 33 deste estatuto social. 

 

Parágrafo Único. Na hipótese de não atingimento do percentual para saída do Novo Mercado, 

após a realização de OPA, as ações de emissão da Companhia ainda serão negociadas pelo prazo 

de 6 (seis) meses no Novo Mercado, contados da realização do leilão da OPA, sem prejuízo da 

aplicação de sanção pecuniária. 

 

Capítulo IX  

Reorganização Societária 
 

Artigo 35. Na hipótese de reorganização societária que envolva a transferência da base acionária 

da Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingresso no Novo Mercado em até 120 



 

 

(cento e vinte) dias da data da Assembleia Geral que deliberou a referida reorganização. 

 
Parágrafo Único. Caso a reorganização envolva sociedades resultantes que não pretendam 

pleitear o ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares das ações em circulação da companhia 

presentes na Assembleia Geral deve dar anuência a essa estrutura. 

 

Capítulo X  

Dissolução e Liquidação 
 

Artigo 36. A Companhia dissolver-se-á e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, 

cabendo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e designar o liquidante, ou 

liquidantes, para o período da liquidação e fixar os seus poderes e honorários, obedecidas as 

formalidades legais. 

 

Capítulo XI  

Arbitragem 
 

Artigo 37. A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal, 

efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara 

de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, toda e qualquer disputa ou controvérsia 

que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, 

administradores e membros do Conselho Fiscal, em especial, da aplicação, validade, eficácia, 

interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro 

de 1976, conforme alterada, na Lei das Sociedades por Ações, neste estatuto social, nas normas 

editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como 

nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas 

constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de 

Participação no Novo Mercado.  

 

Capítulo XII  

Disposições Finais 
 

Artigo 38. A Companhia observará, quando aplicável, os acordos de acionistas arquivados em sua 

sede, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral ou do 

Conselho de Administração acatar declaração de voto de qualquer acionista, signatário de acordo 

de acionistas devidamente arquivado na sede social, que for proferida em desacordo com o que 

tiver sido ajustado no referido acordo, sendo também expressamente vedado à Companhia aceitar 

e proceder à transferência de ações, à oneração e/ou à cessão de direito de preferência à 

subscrição de ações e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto 

e regulado em acordo de acionistas. 

 
Artigo 39. A nulidade, no todo ou em parte, de qualquer artigo deste estatuto social, não afetará a 

validade ou exequibilidade das demais disposições deste estatuto social. 

 
Artigo 40. Os casos omissos neste estatuto social serão resolvidos pela Assembleia Geral e 

regulados de acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações e o Regulamento do 

Novo Mercado. 

 
Artigo 41. Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do 

reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do 

último balanço aprovado pela Assembleia Geral. 

 
Artigo 42. O pagamento dos dividendos, aprovado em Assembleia Geral, bem como a distribuição 



 

 

de ações provenientes de aumento do capital, serão efetuados no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias a partir da data em que for declarado e dentro do exercício social. 

 
Artigo 43. As disposições contidas no artigo 1º, parágrafo único, no artigo 11,  parágrafo 1º,  no 

artigo 12, parágrafo 1º e parágrafo 2º, no artigo 14, inciso (xxi), nos artigos 32 a 35, e no artigo 37 

somente terão eficácia a partir da data de entrada em vigor do Contrato de Participação no Novo 

Mercado, a ser celebrado entre a Companhia e a B3. 

 

 


