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Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

André Luiz Rosa Rezende

Cargo do responsável Diretor Presidente/Relações com Investidores

1.0 - Identificação dos responsáveis
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com Investidores
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Mauro de Almeida Ambrósio 01/01/2015 104.411.558-04 Av. Dr. João Guilhermino, 15º andar, Centro, São José dos Campos, SP, Brasil, CEP 12210-131, 
Telefone (11) 38485880, Fax (31) 30457363, e-mail: mauro.ambrosio@bdobrazil.com.br

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

Total da remuneração paga no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017: R$173 mil, sendo:

1. Serviços de auditoria: R$125 mil.

2. Consultoria Lei do Bem: R$ 48 mil.

Descrição do serviço contratado 1. Auditoria das demonstrações financeiras anuais relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015, 
2016 e 2017, todas preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP) e as normas 
internacionais para relatórios financeiros (IFRS); e

2. Consultoria fiscal para preparação da documentação para Lei nº 11.196/05 (Lei do Bem) em 2016 e 2017.

Justificativa da substituição N/A

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

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

N/A

Tipo auditor Nacional

Código CVM 1032-4

Possui auditor? SIM

Período de prestação de serviço 02/07/2013

CPF/CNPJ 54.276.936/0001-79

Nome/Razão social BDO RCS Auditores Independentes SS

2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
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2.3 - Outras informações relevantes 
 
 
 
 

 

Em 31 de dezembro de 2017, incorporamos a Prática Participações, companhia aberta, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 10.747.021/0001-29 (“Incorporada” ou “Prática Participações”), nos termos e condições do 

“Protocolo e Justificação de Incorporação da Prática Participações S.A. pela Prática Klimaquip Indústria e 

Comércio S.A.”, celebrado entre os administradores da Incorporada e de nossa Companhia – enquanto 

subsidiária - em 31 de dezembro de 2017 (“Incorporação”).  

 

A Incorporação foi aprovada por meio da realização de Assembleia Geral Extraordinária de ambas 

companhias em 31 de dezembro de 2017. Sendo assim, nos termos dos arts. 224 a 227 e 264 da Lei n° 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), a Incorporada foi 

extinta, e nossa Companhia sucedeu a Incorporada em todos seus bens, direitos e obrigações, dentre outras 

consequências. 

 

A BDO RCS Auditores Independentes SS (“BDO”), atual auditor independente de nossa Companhia, 

também foi o auditor independente para a elaboração de nossas demonstrações financeiras anuais, bem 

como relatórios trimestrais de nossa Incorporada para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro 

de 2017, 2016 e 2015. Nessa realidade, o montante pago pela Incorporadora à BDO no último exercício 

social foi de R$ 173 mil, valor que inclui os serviços de auditoria. 

 

Para mais informações sobre a Incorporação, vide item 15.7 deste Formulário de Referência.  
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Resultado Diluído por Ação 1,82 3,11 0,73

Resultado Básico por Ação 1,823000 3,114000 0,726000

Valor Patrimonial da Ação (Reais 
Unidade)

11,008000 27,921000 18,163000

Número de Ações, Ex-Tesouraria 
(Unidades)

4.142.526 1.297.877 560.819

Resultado Líquido 7.552.000,00 4.042.000,00 407.000,00

Resultado Bruto 44.702.000,00 27.203.000,00 4.021.000,00

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

95.645.000,00 58.298.000,00 10.800.000,00

Ativo Total 93.042.000,00 75.944.000,00 19.930.000,00

Patrimônio Líquido 45.599.000,00 36.238.000,00 10.186.000,00

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais) Exercício social (31/12/2017) Exercício social (31/12/2016) Exercício social (31/12/2015)
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3.2 - Medições não contábeis 

 

 

 
 

 

As informações financeiras incluídas neste Formulário de Referência, exceto quando expressamente 

ressalvado, referem-se às nossas demonstrações financeiras consolidadas para os exercícios 

encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017. 

 

A seguir, apresentamos as principais medições não contábeis utilizadas por nossa administração:  

 

(i) EBITDA e Margem EBITDA 

 

O EBITDA é a sigla em inglês de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, uma 

medição não contábil, calculada por nós, conciliada com nossas demonstrações financeiras  observadas as 

disposições da Instrução CVM no 527, de 04 de outubro de 2012 (“Instrução CVM 527”) e que pode ser 

utilizada como métrica para avaliar a nossa geração de caixa (“EBITDA”).  O cálculo do EBITDA é 

realizado como resultado líquido, adicionado pelo resultado financeiro líquido, pelas despesas com 

depreciação, pelas despesas com amortização e pelas despesas com imposto de renda e contribuição social. 

O EBITDA não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil ou pelas Normas 

Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”). Divulgamos o EBITDA porque o utilizamos para medir 

nosso desempenho. O EBITDA não deve ser considerado isoladamente ou como substituto do lucro líquido 

ou do lucro operacional, como indicador de desempenho operacional ou fluxo de caixa ou para medir a 

liquidez ou a capacidade de pagamento da dívida. 

 

A Margem EBITDA consiste no resultado da divisão do EBITDA pela receita líquida. 

 

(ii) Dívida Líquida 

 

Nós calculamos a nossa Dívida Líquida a partir da Dívida Bruta, que é a soma de nossos empréstimos e 

financiamentos circulantes e não circulantes, deduzidos os montantes registrados como caixa e equivalentes 

de caixa, incluindo aplicações financeiras de longo prazo.  

 

a. valor 

 

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

 

b. conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras 

auditadas 

 

Calculamos o EBITDA da seguinte forma: resultado líquido, adicionado pelo resultado financeiro líquido, 

despesas de imposto de renda e contribuição social e despesas de depreciação e amortização. Com relação 

às despesas de depreciação e amortização somadas ao nosso resultado líquido para fins de cálculo do 

EBITDA, esclarecemos que os valores utilizados são derivados da nossa demonstração de fluxo de caixa, 

já que em nossa demonstração de resultado a depreciação e amortização encontra-se dividida e alocada 

parte em despesas operacionais e parte em custo dos produtos vendidos (gastos gerais de fabricação). 

 

As tabelas abaixo apresentam a conciliação entre o EBITDA e Margem EBITDA e o resultado líquido 

divulgado em nossas demonstrações financeiras consolidadas para os exercícios encerrados em 31 de 

dezembro de 2015, 2016 e 2017:  

 
 Exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 

EBITDA   2017 2016 2015 

 (em R$ mil) 

Lucro Líquido 7.552 4.042 407 

(+) Resultado Financeiro Líquido 2.483 1.784 902 

(+) IR/CSLL 2.964 2.437 23 

(+) Depreciação e Amortização 2.489 1.589 553 

(=) EBITDA 15.488 9.852 1.885 
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3.2 - Medições não contábeis 

 

 

 

Receita Líquida 95.645 58.298 10.800 

Margem EBITDA 16,19% 16,90% 17,45% 

 

As tabelas abaixo apresentam a conciliação entre a Dívida Líquida e a dívida bruta divulgada em nossas 

demonstrações financeiras consolidadas para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 

2017: 

 

Nós calculamos a nossa Dívida Líquida a partir da Dívida Bruta, que é a soma de nossos empréstimos e 

financiamentos circulantes e não circulantes, deduzidos os montantes registrados como caixa e equivalentes 

de caixa, incluindo aplicações financeiras de longo prazo. 

 

A tabela abaixo apresenta o cálculo da nossa Dívida Líquida a partir da Dívida Bruta nos exercícios sociais 

encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015: 

 

 
 Exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 

EBITDA   2017 2016 2015 

 (em R$ mil) 

    (+) Empréstimos e financiamentos 

circulantes 
13.269 8.872 2.461 

    (+) Empréstimos e financiamentos 

não circulantes 
8.898 9.962 2.416 

(=) Dívida Bruta 22.167 18.834 4.877 

(-) Caixa e Equivalente de Caixa 4.118 6.465 200 

(=) Dívida Líquida 18.049 12.369 4.677 

 

 

c. motivo pelo qual se entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão 

da condição financeira e do resultado das operações da Companhia 

 

O EBITDA e a margem EBITDA são utilizados pela Companhia como indicadores de seu desempenho 

operacional. A Companhia entende que esses indicadores são apropriados para uma melhor compreensão 

do seu desempenho financeiro, bem como da sua capacidade de cumprir com obrigações passivas e obter 

recursos para arcar com suas despesas de capital e de capital de giro, uma vez que apresenta os resultados 

relacionados apenas às suas atividades operacionais, isentos de impactos de operações financeiras, 

pagamento de impostos e ajustes contábeis como a depreciação e a amortização. Ademais, a Companhia 

acredita que o EBITDA fornece uma medida útil de seu desempenho, que é amplamente utilizada por 

investidores e analistas para avaliar desempenho e comparar companhias. Entretanto, esse indicador não 

reflete a real geração de caixa da Companhia e não deve ser usado como tal. 

 

O EBITDA e Margem EBITDA são medições não contábeis elaboradas por nossa Companhia e conciliadas 

com nossas demonstrações financeiras e não são uma medida de desempenho financeiro segundo as normas 

do Generally Accepted Accounting Principles do Brasil (“BR GAAP”) ou do IFRS. O EBITDA e a Margem 

EBITDA não devem ser considerados isoladamente ou como substituto do resultado líquido ou o resultado 

operacional, não mede o fluxo de caixa, liquidez ou capacidade de pagamento de nossa dívida, mas 

funcionam como indicadores de nosso desempenho econômico geral, que não é afetado por flutuações de 

taxas de juros, alterações da carga tributária do imposto de renda e da contribuição social ou dos níveis de 

depreciação e amortização. O EBITDA e a Margem EBITDA apresentam limitações que prejudicam a sua 

utilização como medida de nossa lucratividade, em função de desconsiderar custos de depreciação de nossa 

frota que, por sua vez, afetam os nossos lucros. 
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras 
 
 
 
 

Nossas demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 não 

contêm nota explicativa de eventos subsequentes. 
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3.4 - Política de destinação dos resultados 
 
 
 
 

 
 2017 2016 2015 

Regras sobre a retenção de 

lucros 
Segundo a Lei das 

Sociedades por Ações e 

nosso Estatuto Social, o 

lucro líquido será apurado 

mediante dedução, do 

resultado do exercício, dos 

prejuízos acumulados de 

exercícios anteriores, se 

houver e da provisão para 

o imposto de renda e 

contribuição social sobre o 

lucro. O lucro líquido terá, 

então, a seguinte 

destinação: (i) 5% será 

aplicado na constituição 

de reserva legal, até que o 

seu valor atinja 20% (vinte 

por cento) do capital 

social; (ii) 30% será 

destinado para a reserva de 

resgate, até o limite de 

nosso capital social, a qual 

terá a finalidade de 

suportar eventual 

exercício do direito de 

resgate pelos titulares de 

nossas ações 

preferenciais; (iii) uma 

parcela será destinada ao 

pagamento do dividendo 

mínimo obrigatório aos 

acionistas correspondente 

a 25% do lucro líquido 

ajustado na forma da Lei 

das Sociedades por Ações; 

(iv) o saldo remanescente 

terá a destinação que a 

Assembleia Geral 

determinar, podendo ser 

retido para a formação das 

reservas previstas nos 

termos dos arts. 195 a 197 

da Lei das Sociedades por 

Ações 

Segundo a Lei das 

Sociedades por Ações e 

nosso Estatuto Social, o 

lucro líquido será apurado 

mediante dedução, do 

resultado do exercício, dos 

prejuízos acumulados de 

exercícios anteriores, se 

houver e da provisão para 

o imposto de renda e 

contribuição social sobre o 

lucro. O lucro líquido terá, 

então, a seguinte 

destinação: (i) 5% será 

aplicado na constituição 

de reserva legal, até que o 

seu valor atinja 20% (vinte 

por cento) do capital 

social; (ii) uma parcela 

será destinada ao 

pagamento do dividendo 

mínimo obrigatório aos 

acionistas correspondente 

a 25% do lucro líquido 

ajustado na forma da Lei 

das Sociedades por Ações; 

(iii) o saldo remanescente 

terá a destinação que a 

Assembleia Geral 

determinar, podendo ser 

retido para a formação das 

reservas previstas nos 

termos dos arts. 195 a 197 

da Lei das Sociedades por 

Ações 

Segundo a Lei das 

Sociedades por Ações e 

nosso Estatuto Social, o 

lucro líquido será apurado 

mediante dedução, do 

resultado do exercício, dos 

prejuízos acumulados de 

exercícios anteriores, se 

houver e da provisão para 

o imposto de renda e 

contribuição social sobre o 

lucro. O lucro líquido terá, 

então, a seguinte 

destinação: (i) 5% será 

aplicado na constituição 

de reserva legal, até que o 

seu valor atinja 20% (vinte 

por cento) do capital 

social; (ii) uma parcela 

será destinada ao 

pagamento do dividendo 

mínimo obrigatório aos 

acionistas correspondente 

a 25% do lucro líquido 

ajustado na forma da Lei 

das Sociedades por Ações; 

(iii) o saldo remanescente 

terá a destinação que a 

Assembleia Geral 

determinar, podendo ser 

retido para a formação das 

reservas previstas nos 

termos dos arts. 195 a 197 

da Lei das Sociedades por 

Ações 

Valores das Retenções de 

Lucros 5.803.892,63 1.256.190,95 406.470,11 

Percentuais em relação aos 

lucros totais declarados 76,85% 31,1% 100% 

Regras sobre a distribuição 

de dividendos 
Do saldo do lucro líquido 

apurado em cada exercício 

social, após a dedução da 

reserva legal e de 

contingências, se houver, 

pelo menos 25% será 

distribuído a título de 

dividendo obrigatório e/ou 

juros sobre capital próprio, 

salvo destinação diversa 

determinada pela 

Assembleia Geral, nos 

casos permitidos Lei das 

Do saldo do lucro líquido 

apurado em cada exercício 

social, após a dedução da 

reserva legal e de 

contingências, se houver, 

pelo menos 25% será 

distribuído a título de 

dividendo obrigatório e/ou 

juros sobre capital próprio, 

salvo destinação diversa 

determinada pela 

Assembleia Geral, nos 

casos permitidos Lei das 

Do saldo do lucro líquido 

apurado em cada exercício 

social, após a dedução da 

reserva legal e de 

contingências, se houver, 

pelo menos 25% será 

distribuído a título de 

dividendo obrigatório e/ou 

juros sobre capital próprio, 

salvo destinação diversa 

determinada pela 

Assembleia Geral, nos 

casos permitidos Lei das 
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Sociedades por Ações. 

Nosso Estatuto Social 

também autoriza o 

levantamento de balanços 

semestrais, trimestrais ou 

mensais podendo ser 

declarados dividendos 

intermediários ou 

intercalares com base 

nesses balanços.  

 

Em 30 de abril de 2018 

nossos acionistas 

deliberaram em 

Assembleia Geral 

Ordinária destinar, do 

resultado do exercício de 

2017 (R$7,552 mil), o 

valor de R$378 mil para a 

conta de reserva legal, 

R$1.793 mil  a títulos de 

dividendos obrigatórios, 

R$2.152 mil para a conta 

de fundo de resgate. O 

valor de R$3.229 mil foi 

transferido para reserva de 

lucros para fazer face aos 

investimentos previstos no 

orçamento de capital de 

2017. 

Sociedades por Ações. 

Nosso Estatuto Social 

também autoriza o 

levantamento de balanços 

semestrais, trimestrais ou 

mensais podendo ser 

declarados dividendos 

intermediários ou 

intercalares com base 

nesses balanços.  

 

Em 27 de abril de 2017 

nossos acionistas 

deliberaram em 

Assembleia Geral 

Ordinária destinar, do 

resultado do exercício de 

2016 (R$4.042 mil), o 

valor de R$202 mil para a 

conta de reserva legal, 

R$960 mil  a títulos de 

dividendos obrigatórios 

para distribuição aos 

acionistas, R$1.860 mil a 

título de dividendos 

adicionais. O valor de 

R$1.020 mil foi 

transferido para reserva de 

lucros para fazer face aos 

investimentos previstos no 

orçamento de capital de 

2016. 

Sociedades por Ações. 

Nosso Estatuto Social 

também autoriza o 

levantamento de balanços 

semestrais, trimestrais ou 

mensais podendo ser 

declarados dividendos 

intermediários ou 

intercalares com base 

nesses balanços.  

 

Em 10 de maio de 2016 

nossos acionistas 

deliberaram em 

Assembleia Geral 

Ordinária destinar, do 

resultado do exercício de 

2015 (R$406 mil), o valor 

de R$406 mil para a conta 

de prejuízos acumulados. 

Periodicidade das 

distribuições de dividendos 
Os dividendos são 

distribuídos conforme 

deliberação da nossa 

Assembleia Geral 

Ordinária, realizada nos 

quatro primeiros meses do 

ano. Nosso Estatuto Social 

permite também a 

distribuição de dividendos 

intercalares e 

intermediários e juros sob 

capital próprio, podendo 

os mesmos ser imputados 

ao dividendo obrigatório. 

A declaração de 

dividendos intercalares e 

de juros sob capital 

próprio compete ao nosso 

Conselho de 

Administração 

Os dividendos são 

distribuídos conforme 

deliberação da nossa 

Assembleia Geral 

Ordinária, realizada nos 

quatro primeiros meses do 

ano. Nosso Estatuto Social 

permite também a 

distribuição de dividendos 

intercalares e 

intermediários e juros sob 

capital próprio, podendo 

os mesmos ser imputados 

ao dividendo obrigatório. 

A declaração de 

dividendos intercalares e 

de juros sob capital 

próprio compete ao nosso 

Conselho de 

Administração 

Os dividendos são 

distribuídos conforme 

deliberação da nossa 

Assembleia Geral 

Ordinária, realizada nos 

quatro primeiros meses do 

ano. Nosso Estatuto Social 

permite também a 

distribuição de dividendos 

intercalares e 

intermediários e juros sob 

capital próprio, podendo 

os mesmos ser imputados 

ao dividendo obrigatório. 

A declaração de 

dividendos intercalares e 

de juros sob capital 

próprio compete ao nosso 

Conselho de 

Administração 
Eventuais restrições à 

distribuição de dividendos 

impostas por legislação ou 

regulamentação especial 

aplicável à Companhia, 

assim como contratos, 

decisões judiciais, 

administrativas ou arbitrais 

Não tivemos quaisquer 

restrições impostas por 

contratos, decisões 

judiciais, administrativas 

ou arbitrais às 

distribuições de 

dividendos havidas no 

exercício de 2017. 

Não tivemos quaisquer 

restrições impostas por 

contratos, decisões 

judiciais, administrativas 

ou arbitrais às 

distribuições de 

dividendos havidas no 

exercício de 2016. 

Não tivemos quaisquer 

restrições impostas por 

contratos, decisões 

judiciais, administrativas 

ou arbitrais às 

distribuições de 

dividendos havidas no 

exercício de 2015. 
Se a Companhia possui uma 

política de destinação de 

resultados formalmente 

aprovada, informando 

órgão responsável pela 

aprovação, data da 

aprovação e, caso a 

Exceto pelo disposto no 

artigo 29 do Estatuto 

Social, a Companhia não 

possui uma política de 

destinação de resultados 

Exceto pelo disposto no 

artigo 29 do Estatuto 

Social, a Companhia não 

possui uma política de 

destinação de resultados 

Exceto pelo disposto no 

artigo 29 do Estatuto 

Social, a Companhia não 

possui uma política de 

destinação de resultados 
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Companhia divulgue a 

política, locais na rede 

mundial de computadores 

onde o documento pode ser 

acessado 

 

formalmente aprovada. 

 

formalmente aprovada. 

 

formalmente aprovada. 
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0,00

Ordinária 1.860.052,38 27/06/2017

Outros

Preferencial Preferencial Classe B 179.371,12 26/06/2018

Preferencial Preferencial Classe A 161.613,40 26/06/2018

Ordinária 1.452.724,97 26/06/2018 960.088,84 27/06/2017

Dividendo Obrigatório

3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido

Lucro líquido retido Montante Pagamento dividendo Montante Pagamento dividendo Montante Pagamento dividendo

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado 
(%)

25,000000 69,770000 0,000000

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

16,560000 11,150000 4,000000

(Reais) Exercício social 31/12/2017 Exercício social 31/12/2016 Exercício social 31/12/2015

Lucro líquido ajustado 7.552.000,00 4.042.000,00 406.000,00

Data da aprovação da retenção 30/04/2018 27/04/2017 10/05/2016

Dividendo distribuído total 1.793.000,00 2.820.000,00 0,00

Lucro líquido retido 5.804.000,00 1.256.000,00 406.000,00

PÁGINA: 12 de 251

Formulário de Referência - 2018 - PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. Versão : 2



3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas 
 
 
 
 

 

Nos últimos 3 (três) exercícios sociais não houve distribuição de dividendos à conta de lucros retidos ou 

reservas constituídas em exercícios anteriores. 
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31/12/2017 47.443.000,00 Índice de Endividamento 1,04000000

3.7 - Nível de endividamento

Exercício Social Soma do Passivo 
Circulante e Não 

Circulante

Tipo de índice Índice de 
endividamento

Descrição e motivo da utilização de outro índice
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Empréstimo Garantia Real 1.255.493,65 4.534.571,84 370.784,65 520.470,34 6.681.320,48

Empréstimo Quirografárias 3.631.791,51 29.875,54 1.404.252,04 0,00 5.065.919,09

Financiamento Quirografárias 890.077,31 53.674,03 0,00 0,00 943.751,34

Financiamento Garantia Real 29.275,55 92.094,57 2.746.748,67 3.324.118,20 6.192.236,99

Empréstimo Garantia Flutuante 3.284.955,06 0,00 0,00 0,00 3.284.955,06

Total 9.091.593,08 4.710.215,98 4.521.785,36 3.844.588,54 22.168.182,96

Observação

3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2017)

Tipo de Obrigação Tipo de Garantia Outras garantias ou 
privilégios

Inferior a um ano Um a três anos Três a cinco anos Superior a cinco anos Total
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3.9 - Outras informações relevantes 
 
 
 
 

 

Em 31 de dezembro de 2017, incorporamos a Prática Participações, nos termos e condições da 

Incorporação. A Incorporação foi aprovada por meio da realização de Assembleia Geral Extraordinária de 

ambas companhias em 31 de dezembro de 2017. Sendo assim, nos termos dos arts. 224 a 227 e 264 da Lei 

das Sociedades por Ações, a Prática Participações foi extinta, e nossa Companhia sucedeu a Incorporada 

em todos seus bens, direitos e obrigações, dentre outras consequências. 

 

Para mais informações sobre a Incorporação, vide item 15.7 deste Formulário de Referência.  
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4.1 - Descrição dos fatores de risco 

 

 

 

 

 

 
4.1 - Descrição dos fatores de risco  
 

 

a. Relacionados à Companhia 

 

Podemos não ser capazes de alcançar nossos objetivos de crescimento.  
 

Nossa habilidade em alcançar os principais objetivos de crescimento que fazem parte de nossa estratégia 

de negócios depende de uma série de fatores, dentre os quais:  

 

• Capacidade de desenvolvimento de novos produtos e novas tecnologias; 

 

• Manutenção da qualidade de nossos produtos; 

 

• A disponibilidade e qualidade de crédito para financiamento de capital de giro e aquisição de 

máquinas e equipamentos; 

 

• O sucesso da nossa estratégia de exportação e nossa capacidade de competir no mercado 

internacional; 

 

• A manutenção do nosso cadastramento como fornecedores de grandes redes consumidoras de 

máquinas e fornos de panificação e gastronômicos; 

 

• Falta de disponibilidade de recursos hídricos; 

 

• Racionamento de energia; 

 

Não podemos assegurar que quaisquer desses objetivos serão realizados com êxito e por completo. 

Qualquer impacto nos principais fatores relacionados à implantação de nossa estratégia poderá causar um 

efeito adverso relevante nos cenários esperados para nossas atividades, situação financeira e resultados 

operacionais. 

 

Aumentos significativos na estrutura de custos de nosso negócio, incluindo aumentos relacionados a 

questões trabalhistas, podem nos afetar adversamente.  

 

Nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, nossos custos de produtos vendidos 

representavam 53,26%, 53,34% e 62,77% da nossa receita líquida, respectivamente. Estamos sujeitos a 

riscos relacionados à dificuldade de repassar o aumento de nossos custos para nossos clientes, incluindo o 

aumento no preço de insumos, compensação pela prestação de serviços, maquinários, energia, aço inox e o 

aumento com custo trabalhista, dentre outros, por meio do aumento no preço de nossos produtos.  

 

Além disso, paralisações de trabalho, greves, redução de carga horária de nossos funcionários ou de nossos 

prestadores de serviços podem igualmente acarretar aumento de multas decorrentes de aumentos de 

remuneração ou pagamento de horas extras adicionais. O aumento em qualquer desses custos sem o 

consequente repasse a nossos clientes pode levar a um efeito material adverso em nossa condição financeira 

ou resultado operacional. O preço e disponibilidade de nossos insumos dependem de fatores políticos, 

econômico e condições de mercado que estão além do nosso controle e não podemos prever quando os 

preços desses insumos sofrerão alterações. Caso verifiquemos aumentos significativos nos nossos custos e 

não tenhamos possibilidade de repassá-los a nossos clientes, poderemos verificar efeitos adversos sobre 

nossos resultados operacionais. 

 

A variação dos preços internacionais das commodities que utilizamos em nosso processo produtivo pode 

afetar-nos adversamente. 
 

Algumas das matérias-primas adquiridas para o nosso processo produtivo (cobre, aço e alumínio) são 

commodities, muitas delas com seu preço atrelado ao Dólar dos Estados Unidos da América, e, assim, estão 
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sujeitas a flutuações de preços nos mercados internacionais, ainda que de forma indireta. Dos nossos atuais 

custos totais com insumos, aproximadamente 22% são representados pela compra de commodities.  

 

Não possuímos, atualmente, nenhum mecanismo automático de defesa contra a exposição à oscilação dos 

preços de aludidos insumos. Caso os preços de tais produtos venham a sofrer um aumento substancial no 

futuro, podemos não ser capazes de repassar tais aumentos de custos para nossos clientes a preços 

competitivos e um aumento de preços como resultado de um repasse pode reduzir nosso volume de vendas, 

o que pode afetar-nos adversamente. 

 

Estamos sujeitos a riscos associados ao desenvolvimento de produtos e tecnologias, que podem atrasar 

a introdução de novos produtos no mercado e resultar em despesas significativas. 
 

Procuramos aperfeiçoar e melhorar a performance, utilidade, design e demais atributos de nossos produtos, 

bem como desenvolver novos produtos. Como resultado, nosso negócio está sujeito a riscos associados ao 

desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, incluindo imprevistos técnicos e outros problemas. A 

ocorrência de qualquer desses fatores poderia causar atraso no desenvolvimento ou abandono da nova 

tecnologia ou produto. Não podemos garantir que conseguiremos desenvolver tecnologias superiores às 

atuais ou que conseguiremos lançar novos produtos com sucesso. Adicionalmente, não podemos garantir 

que novas tecnologias ou produtos, se desenvolvidos: (i) irão atingir os preços esperados ou objetivos de 

performance, (ii) cumprirão o cronograma de lançamento estipulado, e (iii) serão tão eficientes quanto 

produtos desenvolvidos com outras tecnologias, inclusive pelos nossos concorrentes. A incapacidade de 

completar o desenvolvimento de um produto com sucesso, ou a decisão de não o completar, particularmente 

em instâncias em que já incorremos em gastos significativos, poderá nos afetar adversamente. 

 

Decisões contrárias em uma ou mais ações judiciais ou procedimentos administrativos nos quais somos 

ou possamos vir a ser parte podem afetar de maneira adversa nosso resultado.  

 

Somos parte em vários processos judiciais e procedimentos administrativos de natureza cível, trabalhista e 

tributária, decorrentes do curso regular de nossos negócios. Em 31 de dezembro de 2017, os processos em 

que figurávamos no polo passivo representavam, em conjunto, uma contingência de R$ 1.295 mil dos quais 

R$911 mil encontrava-se provisionado. Adicionalmente, estamos sujeitos a responsabilização por 

problemas de qualidade não detectados por nós a tempo e que gerem a necessidade de retirada e/ou 

substituição dos nossos produtos do mercado (recalls). 

 

Os valores provisionados podem não ser suficientes para cobrir as despesas envolvidas nas ações judiciais 

ou procedimentos administrativos dos quais somos parte. Se ocorrerem decisões adversas em processos ou 

procedimentos dos quais somos parte ou passemos a ser parte no futuro e formos condenados a pagar um 

montante superior às respectivas provisões estabelecidas ou ocorrer situações em que nenhuma provisão 

tenha sido feita, o resultado de nossas operações e nosso desempenho financeiro poderão ser negativamente 

afetados. Em caso de recalls nossa imagem também pode ser afetada adversamente. 

 

 

Estamos sujeitos a riscos operacionais e a cobertura de nossos seguros pode ser insuficiente para 

ressarcir eventuais perdas. 

 

A totalidade de nossa produção está concentrada em nosso parque industrial situado na cidade de Pouso 

Alegre, no Estado de Minas Gerais. Essas plantas podem ser adversamente afetadas por desastres naturais, 

condições climáticas desfavoráveis, erros operacionais, interrupções no fornecimento de energia, danos a 

bens e equipamentos, danos ambientais e/ou catástrofes imprevisíveis. A interrupção de nossos negócios, 

seja por estes motivos ou por greves, diminuição dos serviços, atrasos na entrega de materiais e matérias-

primas, ou por qualquer outro motivo não previsto, pode acarretar a perda de receita e prejuízos relevantes.  

 

Nossas apólices de seguro e de nossas controladas cobrem danos patrimoniais e lucros cessantes por um 

período de 3 meses em caso de sinistros decorrentes de determinados fatores elencados em nossas apólices. 

As apólices de seguro por nós contratadas podem não cobrir os danos oriundos dos referidos riscos ou os 

limites das indenizações podem não ser suficientes para cobrir e ressarcir todas as eventuais perdas. A 

ocorrência de sinistros que ultrapassem o valor segurado ou que não sejam cobertos pelos seguros 

contratados, tais como responsabilidade civil relativa à qualidade e desempenho de produto, lucros 
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cessantes e danos ambientais, pode acarretar custos adicionais inesperados e significativos, afetando nosso 

resultado operacional e desempenho financeiro. Para mais informações sobre os seguros por nós 

contratados, vide item 7.3.a deste Formulário de Referência. 

 

Estamos expostos a retrações no desenvolvimento econômico do Brasil 

 

Nossos principais negócios comerciais são realizados no mercado nacional. Aproximadamente 94,51%, 

96,38% e 99,73% de nossa receita líquida de vendas em 2017, 2016 e 2015, respectivamente, foram 

provenientes do mercado interno. Desta forma, nossas vendas dependem sobretudo do desempenho da 

economia brasileira. Retração do mercado interno e redução de linhas de financiamento no Brasil podem 

afetar significativamente nossas vendas. 

 

Nosso sucesso depende da habilidade de recrutarmos e retermos profissionais capacitados. 

 

Nosso sucesso está baseado na capacidade profissional de nossos colaboradores, inclusive alta 

administração, gestores e profissionais operacionais e, sendo assim, depende da manutenção de nossa alta 

administração, bem como da habilidade de recrutarmos e retermos profissionais capacitados para a 

condução de nossos negócios. Não podemos garantir que não incorreremos em custos substanciais para 

contratarmos e mantermos pessoal qualificado.  

 

Nossos negócios são dependentes dos nossos executivos. Caso algum dos membros da alta administração 

ou outro profissional-chave deixe de integrar nosso quadro executivo, poderemos ter dificuldades para 

substituí-los, o que poderá prejudicar nossos negócios e resultados operacionais. 

 

 

b. Relacionados ao controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle do emissor 

 

Os interesses do nosso acionista controlador podem ser conflitantes com os interesses dos investidores. 

 

Nosso acionista controlador tem poderes para, entre outras deliberações, eleger a  maioria dos membros do 

Conselho de Administração e, exceto por situações específicas previstas em lei e observada a disciplina do 

conflito de interesses no exercício do direito de voto, determinar o  resultado de qualquer deliberação que 

exija aprovação de acionistas, tais como nas reorganizações societárias, alienações, parcerias e época do 

pagamento de quaisquer benefícios futuros, observadas as exigências de pagamento do dividendo 

obrigatório, impostas pela Lei das Sociedades por Ações. Nosso acionista controlador poderá ter interesse 

em realizar aquisições, alienações, parcerias, buscar financiamentos ou outras operações que poderão estar 

em conflito com os interesses de nossos demais acionistas e, mesmo em tais casos, o interesse do acionista 

controlador poderá prevalecer. 

 

 

c. Relacionados aos acionistas 

 

Não há fatores de risco relevantes cuja fonte seja nossos acionistas que não estejam descritos em outros 

subitens deste item 4.1. 

 

 

d. Relacionados às controladas e coligadas 

 

Não há outros fatores de risco relevantes ligados às nossas subsidiárias que não estejam descritos em outros 

subitens deste item4.1. 

 

 

e. Relacionados aos fornecedores 

 
Dependemos de um número limitado de fornecedores e a perda de algum deles pode ocasionar um efeito 

adverso relevante nos nossos negócios. 

 

Alguns dos componentes que utilizamos em nossos produtos são adquiridos de um ou poucos fornecedores. 
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Dependemos também de determinados fornecedores de matéria-prima e componentes necessários para 

industrialização de nossos produtos, em especial o aço inoxidável. Podemos enfrentar escassez de 

fornecimento devido a diversos fatores, incluindo aumento da demanda de certo componente e a capacidade 

limitada de algum fornecedor. A perda de um dos nossos principais fornecedores poderia resultar, no curto 

prazo, em atrasos na produção e nos forçar a procurar novos fornecedores, o que acarretaria aumento do 

preço de venda dos nossos produtos e na redução do nosso volume de vendas. Tais fatores podem ocasionar 

um efeito adverso sobre nós. 

 

 

f. Relacionados aos seus clientes 

 

Podemos ser adversamente afetados se formos incapazes de oferecer nossos produtos, reter nossos atuais 

clientes ou atrair novos clientes. 

 

O sucesso de nosso negócio depende, em parte, da habilidade para mantermos e expandirmos os produtos 

existentes e nossa base de clientes. Além disso, nossa estratégia de globalização depende de nossa 

capacidade em atender grandes clientes globalmente. Nosso sucesso também depende da capacidade de 

praticarmos preços competitivos e oferecermos serviços a preços de mercado. Não podemos garantir que 

seremos capazes de continuar a expandir nossas linhas de produtos ou de manter nossos atuais clientes, 

servir nossos clientes globalmente, ou de atrair novos clientes. Também não podemos garantir que não 

perderemos clientes para concorrentes com preços menores, com produtos e serviços equivalentes ou 

percebidos como superiores. Se falharmos na expansão de nossa linha de produtos ou perdermos um 

número substancial de nossos atuais clientes ou formos incapazes de atrair novos clientes, poderemos ser 

afetados adversamente. 
 

Estamos expostos a riscos por responsabilidade civil relacionados a recalls de nossos produtos ou 

prejuízos oriundos das garantias estendidas aos nossos produtos e podemos não ser capazes de manter 

um seguro adequado para cobrir referidas responsabilidades ou prejuízos. 
 

Nosso negócio nos expõe a potenciais riscos por responsabilidade civil e prejuízos decorrentes de nossos 

produtos. Adicionalmente a despesas por danos, acordos ou custos de defesa, existe a possibilidade de 

propaganda negativa, como resultado das potenciais ações por responsabilidade civil. Além disso, podemos 

necessitar fazer um recall de nossos produtos que não estejam adequados com as especificações 

previamente aprovadas, o que poderia resultar em uma publicidade negativa, assim como custos 

relacionados ao recall e perda de receita. Ademais, se nossos produtos contiverem algum defeito de 

fabricação dentro do prazo de garantia de aludidos produtos (que varia de produto a produto entre 12 e 24 

meses), podemos incorrer em prejuízos para repará-los, conforme exige a garantia de fabricação. 

 

Não podemos garantir que nossa cobertura de seguro será suficiente para proteger-nos de perdas decorrentes 

de responsabilidade civil, recalls e outras reclamações. Nossas provisões para garantias decorrentes de 

defeitos de fabricação dentro do prazo de garantia podem não ser suficientes para cobrir todas as despesas 

decorrentes de reclamações. Não podemos garantir que perdas decorrentes de responsabilidade civil ou de 

produtos defeituosos ou reclamações dentro da garantia acima de nossas expectativas não terão um efeito 

adverso sobre nós. 

 

 

Estamos sujeitos a riscos relacionados a nossa estrutura logística e de transportes. 

 

Grande parte dos nossos clientes encontra-se distante do nosso centro de produção. Para fazer com que 

nossos produtos cheguem até nossos clientes nacionais e internacionais, utilizamos os serviços de empresas 

de logística, que usam os modais rodoviário e portuário brasileiro. 

 

A infraestrutura de transportes no Brasil enfrenta atualmente vários problemas, dentre os quais se incluem 

a falta de investimentos no crescimento e modernização da estrutura portuária, o elevado custo de mão-de-

obra portuária, a saturação dos portos existentes e o precário estado de conservação das rodovias. Além 

disso, destacam-se como obstáculos a serem superados pelos produtores e exportadores nacionais possíveis 

greves e paralisações de servidores públicos e entidades privadas ligadas ao setor de transportes. 
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Esses fatores podem influenciar na capacidade de escoarmos nossa produção, afetando adversamente nosso 

resultado operacional e desempenho financeiro. 

 

 

g. Aos setores da economia nos quais o emissor atue 

 

As condições políticas e econômicas do Brasil e a percepção do mercado internacional das referidas 

condições podem afetar de forma adversa os nossos negócios e o acesso aos mercados de capitais, bem 

como os resultados das nossas operações e a nossa condição financeira.  

 

A nossa condição financeira e os resultados das nossas operações dependem da economia brasileira, uma 

vez que nossas atividades ocorrem exclusivamente no Brasil. O Produto Interno Bruto brasileiro (“PIB”) 

sofreu uma queda de 3,8% em 2015 e sofreu uma queda de 3,6% em 2016 e crescimento de 1,0% em 2017. 

Eventos futuros na economia poderão afetar as taxas de crescimento do país e, por conseguinte, o consumo 

dos nossos produtos e serviços, o que poderá impactar negativamente nossas estratégias de negócios, os 

resultados das nossas operações e nossa condição financeira. Adicionalmente, como nosso negócio está 

diretamente relacionado à performance operacional de nossos clientes, que, por conseguinte, atuam em 

diversos setores econômicos, poderemos ser adversamente afetados pelo desaquecimento dos referidos 

setores econômicos no Brasil, como por exemplo, uma possível redução da demanda nos setores de atacado 

e varejo ou de investimentos em infraestrutura.    

 

Crises políticas podem contribuir para a redução no nível de confiança de investidores e da população, o 

que pode resultar no desaquecimento da economia e na consequente volatilidade dos valores mobiliários 

de companhias brasileiras negociadas no mercado externo. 

 

A instabilidade do cenário político-econômico do país poderá nos afetar adversamente, impactando 

negativamente os nossos resultados operacionais e a nossa situação financeira 

 

Em agosto de 2016, a então Presidente Dilma Rousseff foi afastada em caráter definitivo da Presidência da 

República após o julgamento de um processo de impeachment que tramitou na Câmara dos Deputados e no 

Senado Federal. Os momentos que antecederam o julgamento deste processo tanto na Câmara, quanto no 

Senado impactaram de forma significativa o mercado de capitais no Brasil.  

 

Com o impeachment da ex-Presidente da República, o então ex-Vice-Presidente Michel Temer foi 

empossado Presidente da República.  

 

Em 18 de maio de 2017, o Supremo Tribunal Federal (“STF”) autorizou a abertura de um inquérito contra 

o atual Presidente da República, Michel Temer, após pedido realizado pela Procuradoria-Geral da 

República (PGR) que continha documentos que indicavam o suposto cometimento de crimes pelo 

Presidente da República. A abertura do referido inquérito e a divulgação ao público de parte dos 

documentos que embasaram o pedido da PGR aumentaram os rumores de mercado sobre a possibilidade 

de abertura de processos de impeachment contra o atual Presidente da República. Esses acontecimentos 

impactaram adversamente de maneira relevante a cotação de boa parte dos valores mobiliários negociados 

na B3. 

 

Em junho de 2017, o Tribunal Superior Eleitoral (“TSE”) absolveu Dilma Rousseff e Michel Temer das 

acusações de financiamento ilegal de campanha. Entretanto, foi apresentado recurso à referida decisão, o 

qual está em trâmite no STF, podendo reverter a decisão do TSE e implicar, dentre outras consequências, 

o afastamento do Sr. Michel Temer da Presidência da República. 

 

Em paralelo, a variação relevante dos índices que medem a inflação nos últimos anos, a alta da taxa de 

desemprego até o final de 2016, bem como os escândalos de corrupção que ganharam maior espaço na 

mídia contribuíram para o aumento na volatilidade no mercado de valores mobiliários brasileiro.  

 

A instabilidade político-econômica vivida no país impactou e poderá impactar de forma significativa o 

mercado de capitais no Brasil, afetando, adversamente, a cotação das ações de companhias abertas 

nacionais (inclusive as nossas ações). A nossa Companhia não é capaz de mensurar plenamente o impacto 

dos acontecimentos políticos e macroeconômicos globais e brasileiros em seus negócios.  
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Além disso, em virtude da atual instabilidade política, há uma incerteza substancial sobre as políticas 

econômicas futuras e não podemos prever quais políticas serão adotadas pelo governo brasileiro e se essas 

políticas afetarão negativamente a economia, nossos negócios ou a nossa condição financeira. 

 

Adicionalmente, as eleições para Presidente e Governadores no Brasil ocorrem, conjuntamente, a cada 

quatro anos, e as próximas eleições estão programadas para ocorrerem em 7 de outubro de 2018. Mudanças 

dos representantes e das políticas públicas, podem impactar de forma relevante a condução dos nossos 

negócios e a orientação das nossas estratégias. Caso qualquer desses fatores venha a ocorrer, poderemos 

ser adversamente afetados. 

 

O governo brasileiro exerce influência significativa sobre a economia do país. Essa influência e ações 

governamentais decorrentes das condições políticas e econômicas do Brasil podem afetar negativamente 

o mercado brasileiro e os nossos negócios. 

 

O governo brasileiro administra a economia por meio de políticas intervencionistas de cunho monetário, 

fiscal, creditício e cambial, dentre outras. Nesse contexto, a ocorrência de descontrole inflacionário, 

oscilações cambiais relevantes, instabilidade social e outros acontecimentos políticos, econômicos e 

diplomáticos relevantes, assim como a maneira usada pelo governo federal para lidar com tais 

acontecimentos, podem afetar os nossos negócios e estratégias. 

 

Não exercemos qualquer influência sobre as políticas ou regulamentações que o governo federal poderá 

adotar no futuro no gerenciamento das políticas econômicas, nem dispomos da capacidade para prevê-las. 

Nosso negócio, situação financeira, resultados operacionais e perspectivas poderão ser afetados 

negativamente por mudanças nas políticas ou regulamentações que envolvam ou afetem certos fatores, 

como:  

 

• inflação;  

• políticas cambiais e monetárias;  

• crescimento da economia interna;  

• redução na liquidez dos mercados internos de capital e de crédito;  

• taxas de juros;  

• políticas fiscais e legislação tributária; e  

• outros desdobramentos políticos, sociais e econômicos no Brasil ou que o afetem.  

 

Medidas adotadas pelo governo federal ou especulação sobre ações do governo podem levar a incertezas 

em relação à economia brasileira e aumentar a volatilidade dos mercados de capitais domésticos, o que 

pode afetar negativamente nossos negócios, situação financeira, resultados operacionais e perspectivas.  

 

Além disso, a economia brasileira foi afetada por eventos políticos recentes, que também afetaram a 

confiança dos investidores e do público em geral, prejudicando o desempenho econômico brasileiro. 

Adicionalmente, qualquer falta de decisão do governo brasileiro para implementar mudanças em certas 

políticas ou regulamentos podem contribuir para a incerteza econômica dos investidores em relação ao 

Brasil e aumentar a volatilidade do mercado, o que pode ter um efeito adverso relevante sobre nós. 

 

Esforços governamentais para combater a inflação poderão prejudicar o crescimento da economia 

brasileira e as nossas atividades.  

 

Historicamente, a economia brasileira apresentou taxas de inflação extremamente elevadas. Isso levou o 

Banco Central a adotar políticas monetárias restritivas para combater a inflação, o que teve um efeito 

negativo significativo sobre a economia do país. Entre 2004 e 2010, a taxa básica de juros (SELIC) no 

Brasil apresentou variação entre 19,8% e 8,6% ao ano. Em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, a taxa 

básica de juros ficou em 7,50%, 13,75% e 14,25%, respectivamente. Não há qualquer garantia de que 

eventuais aumentos em nossos custos em razão da inflação serão repassados às empresas que adquirem os 

produtos de nossas controladas e coligadas ou que contratam os serviços de tais sociedades, ou mesmo ao 

público consumidor final. A inflação e as medidas do governo brasileiro para combatê-la, principalmente 

por meio do Banco Central do Brasil, tiveram e poderão ter efeitos significativos sobre a economia do país 

e sobre nossas atividades. Uma maior rigidez das políticas monetárias, aliada a altas taxas de juros, poderá 
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restringir o crescimento econômico do Brasil e, por sua vez, limitar a disponibilidade de crédito. Por outro 

lado, políticas mais tolerantes do governo e do Banco Central do Brasil, e a redução das taxas de juros 

poderão desencadear aumentos na inflação, e, consequentemente, volatilidade de crescimento e a 

necessidade de aumentos das taxas de juros repentinos e significativos, que podem afetar negativamente 

nossos negócios, resultados operacionais e condição financeira. 

 

Futuras medidas do governo brasileiro, incluindo redução das taxas de juros, a intervenção no mercado de 

câmbio e no mercado de títulos e valores mobiliários para ajustar ou fixar o valor do Real, poderão 

desencadear o aumento de inflação. Se o Brasil experimentar nível de inflação elevada no futuro, poderemos 

não ser capazes de reajustar os preços que cobramos de nossos clientes para compensar os efeitos da 

inflação sobre a nossa estrutura de custos, o que poderá afetar a nossa condição financeira. Além disso, na 

hipótese de aumento de inflação, o Governo Federal poderá optar por elevar significativamente as taxas de 

juros oficiais. A elevação das taxas de juros poderá impactar não somente o custo de captação de novos 

empréstimos, como também o custo de nosso endividamento atual, vindo a causar o aumento de nossas 

despesas financeiras. 

 

A deterioração das condições econômicas e de mercado em outros países pode afetar negativamente a 

economia brasileira e os nossos negócios. 

 

O mercado de títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras é influenciado, em vários 

graus, pela economia global e condições do mercado, e especialmente pelos países da América Latina e 

outros mercados emergentes. A reação dos investidores ao desenvolvimento demonstrado por outros países 

pode ter um impacto desfavorável no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários de companhias 

brasileiras, entre elas, a nossa Companhia. Crises ou políticas econômicas de outros países podem reduzir 

a demanda do investidor por títulos e valores mobiliários de companhias brasileiras, incluindo os emitidos 

por nós, o que pode adversamente afetar o preço de mercado de nossas ações, podendo ainda vindo a afetar 

nossa capacidade de financiamento. No passado, o desenvolvimento adverso das condições econômicas nos 

mercados emergentes resultou em significante retirada de recursos do país e na subsequente queda do 

montante de capital estrangeiro investido no Brasil. Mudanças nos preços de ações ordinárias de 

companhias abertas, ausência de disponibilidade de crédito, reduções nos gastos, desaceleração da 

economia global, instabilidade de taxa de câmbio, aumentos nas taxas de juros no Brasil ou no exterior e 

pressão inflacionária podem afetar adversamente, direta ou indiretamente, a economia e o mercado de 

capitais brasileiros, o que poderá reduzir a liquidez global e o interesse do investidor no mercado de capitais 

brasileiro, afetando negativamente o preço das ações de nossa emissão. 

 

Flutuações da taxa de juros poderão aumentar o custo das nossas dívidas, ocasionando efeitos adversos 

sobre nossos negócios. 

 

O Banco Central do Brasil estabelece a meta da taxa básica de juros para o sistema financeiro brasileiro 

tomando por referência, entre outros, o nível de crescimento econômico da economia brasileira e o nível de 

inflação, utilizando, especialmente, as variações nas taxas de juros como um instrumento de política 

monetária. Devido à natureza das nossas operações, ela está particularmente sujeita aos efeitos decorrentes 

da variação das taxas de juros, principalmente em razão da indexação do serviço de nossa dívida a essas 

taxas. 

 

Em 31 de dezembro de 2017, a nossa dívida bruta correspondia a R$ 22,17 milhões ou 48,61% do nosso 

patrimônio líquido e não estava diretamente atrelada a taxas de juros pós-fixadas. Não obstante, algumas 

operações de empréstimo contratadas por nós, possuem como referência a TJLP, que impacta indiretamente 

o valor do juros a pagar. Nessas operações, caso a TJLP suba a patamares superiores a 8%, o valor do juros 

a pagar é alterado para outro valor também pré-fixado. Em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, a TJLP 

era, respectivamente 7,0%, 7,5% e 7,0% ao ano. Aumentos significativos de consumo, inflação ou outros 

fatores podem ocasionar o aumento da TJLP e, por consequência, dos custos relativos ao nosso 

endividamento, o que poderá impactar negativamente nossa capacidade de financiar nossas operações e 

resultados, uma vez que podemos não ser capazes de ajustar os preços cobrados de nossos clientes para 

compensar o aumento dos referidos custos.  

 

A instabilidade da taxa de câmbio poderá afetar nossos negócios, nossa situação financeira, nossos 

resultados operacionais, resultados financeiros e perspectivas.  
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Nas quatro últimas décadas, o governo federal implementou diversos planos econômicos e políticas 

cambiais, incluindo desvalorizações repentinas, minidesvalorizações periódicas (durante as quais a 

frequência dos ajustes tem sido diária ou mensal) e sistemas de taxas de câmbio flutuantes. Periodicamente, 

houve flutuações significativas na taxa de câmbio entre o Real e o Dólar e outras moedas estrangeiras. Não 

há garantia de que o Real não apresentará desvalorização ou será desvalorizado intencionalmente em 

relação ao Dólar no futuro.  

 

Desvalorizações do Real em relação ao Dólar podem criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil e 

levar a um aumento das taxas de câmbio, dos preços de aluguel de imóveis, dos preços de serviços e dos 

preços de produtos, podendo afetar de forma adversa nossos resultados operacionais. Por outro lado, a 

valorização do Real em relação ao Dólar pode afetar as contas correntes no Brasil e a balança de 

pagamentos, bem como reduzir o PIB devido ao aumento das importações. Dependendo das circunstâncias, 

a desvalorização ou valorização do Real pode afetar substancialmente e negativamente o crescimento da 

economia brasileira e, consequentemente, nossos negócios, nossa situação financeira, nossos resultados 

operacionais e perspectivas. 

 

Em 31 de dezembro de 2017, cerca de R$ 3.291 mil das nossas contas a receber de clientes eram oriundas 

de vendas em dólar norte americano e cerca de R$1.684 mil das nossas contas a pagar a fornecedores estava 

lastreada na moeda norte americana. Esses valores de exposição correspondiam em 31 de dezembro de 

2017 a 7,21% e 3,69% do nosso patrimônio líquido. A desvalorização do Real em face do Dólar ocasionará 

um aumento dos custos relativos aos nossos fornecedores e a valorização do Real em face ao Dólar 

ocasionará uma redução dos valores a receber de clientes, o que poderá impactar negativamente nossos 

resultados, uma vez que podemos não ser capazes de ajustar os preços cobrados de nossos clientes para 

compensar o aumento dos referidos custos. 

 

O mercado é ou pode vir a ser altamente competitivo no setor da economia em que atuamos.  
 

O setor de indústria de panificação e gastronomia é altamente competitivo e fragmentado, tanto em termos 

de preço quanto de qualidade. Ademais, o mercado de nossos produtos é caracterizado pela mudança de 

tecnologia e pelo desenvolvimento das indústrias. Nossa habilidade de aderir ou superar a consolidação do 

setor, com sucesso, dependerá, em parte, de nossa capacidade de aumentar e desenvolver nossos produtos 

existentes, de continuar a trazer produtos inovadores, de adaptar nossos produtos às necessidades e padrões 

dos clientes existentes e potenciais, de continuar a melhorar nossa eficiência operacional, diminuir nossos 

custos e crescer mais que nossos concorrentes. Além disso, competidores podem desenvolver tecnologias 

ou produtos que tornem nossos produtos obsoletos ou menos comerciáveis, ou, ainda, operar de forma mais 

eficiente do que a nossa. Em qualquer desses casos, se não formos capazes de nos adaptarmos, poderemos 

ser afetados adversamente. Nossos concorrentes podem ser maiores e com maior disponibilidade de 

recursos financeiros, técnicos e de marketing quando comparados a nós. Qualquer alteração no ambiente 

competitivo pode implicar em uma queda de demanda nos segmentos de negócios nos quais operamos ou 

um aumento nos nossos custos de captação ou retenção de nossos clientes, afetando adversamente o nosso 

crescimento e a nossa rentabilidade. Nesse sentido, não podemos garantir que seremos capazes de manter 

ou aumentar nossa participação de mercado no setor em que atuamos de acordo com a nossa estratégia 

atual. 

 

 

h. Regulamentação dos setores em que a Companhia atua 

 

Estamos sujeitos a controle e ampla legislação ambiental, que pode implicar aumento de nossos custos. 

 

Nossas instalações e nossos produtos estão sujeitos às leis federais, estaduais e municipais dos diversos 

países em que atuamos, assim como aos regulamentos e autorizações exigidos no que diz respeito à proteção 

do meio ambiente. Nossas atividades nos expõem à constante fiscalização por órgãos governamentais de 

proteção ao meio ambiente quanto ao cumprimento da regulamentação ambiental aplicável. Assim, 

qualquer alteração na regulamentação ambiental aplicável ou na nossa interpretação ou na interpretação das 

autoridades ambientais competentes em relação a essa regulamentação poderá acarretar aumento dos custos 

envolvidos no atendimento à referida regulamentação, afetando-nos adversamente. Tendo em vista que as 

leis de proteção ambiental estão se tornando cada vez mais rigorosas, os dispêndios e custos relacionados 
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4.1 - Descrição dos fatores de risco 

 

 

 

 
ao cumprimento das obrigações ambientais poderão aumentar no futuro, o que poderá afetar-nos 

adversamente. Da mesma forma, para o desempenho normal de nossas atividades, precisamos obter 

autorizações, licenças e alvarás junto a órgãos ambientais. A não obtenção ou a falha em renovar qualquer 

destas autorizações, licenças e alvarás poderá nos afetar adversamente. Além disso, podemos não ter êxito 

na execução de contratos nos quais as contrapartes não arquem com a responsabilidade sobre infrações à 

legislação ambiental e/ou danos causados ao meio ambiente, acordadas contratualmente, hipótese em que 

teremos que arcar com as indenizações e outras penalidades decorrentes dessas infrações. 

 

 

i. Relacionados aos países estrangeiros onde a Companhia atua 

 

Estamos sujeitos a riscos substanciais relacionados às operações fora do Brasil. 
 

Atuamos fora do Brasil e, consequentemente, estamos sujeitos a riscos relacionados a tais países ou àqueles 

em que viermos a atuar. Aproximadamente 5,49%, 3,62% e 0,27% de nossa receita líquida de vendas em 

2017, 2016 e 2015, respectivamente, foram provenientes de operações realizadas fora do Brasil. Esperamos 

que, no futuro, o percentual de nossa receita proveniente de outros países aumente substancialmente. Como 

resultado, podemos ser adversamente afetados pela instabilidade política e econômica daqueles países, bem 

como pela diferente legislação e medidas macroeconômicas, incluindo: (i) desvalorizações e outras 

mudanças cambiais; (ii) inflação ou deflação; (iii) políticas de controle de câmbio; (iv) instabilidade social; 

(v) instabilidade de preços; (vi) desabastecimento de energia; (vii) flutuações das taxas de juros; (viii) 

liquidez de capital doméstico; (ix) políticas alfandegárias; e (x) agravamento da crise financeira mundial; 

bem como outros fatores políticos, diplomáticos sociais e econômicos que afetem os países em que atuamos 

ou que viermos a atuar. 

 

 

 

j. Relacionados a questões socioambientais 

 

Estamos sujeitos a ter nossas licenças ambientais de operação revogadas ou suspensas. 

 

 

Para a operação de nossas subsidiárias é exigido o laudo de licença ambiental onde são avaliados os danos 

que nossas operações podem causar ao meio ambiente.  Os principais riscos ambientais levantados pelo 

laudo foram: (i) efluentes Líquidos: não há geração de efluentes líquidos pelo processo industrial. Os 

impactos hídricos decorrem dos efluentes sanitários gerados pelos empregados, referentes aos banheiros, 

vestiários e restaurante. Tais efluentes são tratados pela Estação de Tratamento de Efluentes construída pela 

Companhia; (ii) Emissões atmosféricas: os processos produtivos não emitem fontes demissões 

atmosféricas; (iii) Resíduos sólidos: os resíduos sólidos são compostos basicamente de lixo doméstico de 

escritório e resíduos gerados pelo processo industrial como ferro, cobre, alumínios, aço inox, plástico, papel 

e papelão; (iv) Ruído: as emissões de ruídos são oriundas do funcionamento dos equipamentos de corte de 

chapas, usinagem e ferramentas manuais. Os ruídos gerados por essas áreas limitam-se ao galpão industrial, 

não gerando distúrbios para a vizinhança. 

 

Nossas licenças ambientais foram emitidas condicionadas a realização de medidas mitigadoras para 

minimizar os impactos gerados. Podemos ter nossa licença de operação suspensa e nossas operações 

industriais embargadas caso deixemos de cumprir tais medidas que são: (i) tratamento dos efluentes líquidos 

através de Estação de Tratamento de Elfuentes; (ii) comprovação da destinação adequada dos resíduos 

sólidos gerados; (iii) Apresentação semestral do relatório técnico fotográfico comprovando a execução do 

Projeto Técnico de Reconstituição da Flora – PTRF; e (iv) Apresentação semestral do Relatório Técnico 

Fotográfico comprovando a continuidade do manejo referente à recomposição da mata ciliar na área de 

preservação permanente. 
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4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado 

 

 

 

 
 

 

Risco cambial  
 

Os resultados e o fluxo de caixa de nossa Companhia estão sujeitos à volatilidade cambial, sobretudo à 

variação do dólar americano.  

 

A nossa Companhia compra insumos no mercado internacional, bem como vende a outros mercados. Além 

disso, também possuímos contratos de dívida expressos em moeda internacional.  

 

Variações nas taxas de câmbio das moedas com que realizamos nossas operações podem afetar 

negativamente nossa condição financeira e nossos resultados operacionais. 

 

Por exemplo, em 31 de dezembro de 2017, cerca de R$ 3.291 mil das nossas contas a receber de clientes 

eram oriundas de vendas em dólar norte americano e cerca de R$1.684 mil das nossas contas a pagar a 

fornecedores estavam lastreadas na moeda norte americana. Esses valores de exposição correspondiam em 

31 de dezembro de 2017 a 7,21% e 3,69% do nosso patrimônio líquido, respectivamente. A desvalorização 

do Real em face do Dólar ocasionará um aumento dos custos relativos aos nossos fornecedores e a 

valorização do Real em face ao Dólar ocasionará uma redução dos valores a receber de clientes, o que 

poderá impactar negativamente nossos resultados, uma vez que podemos não ser capazes de ajustar os 

preços cobrados de nossos clientes para compensar o aumento dos referidos custos. 

 

Em dezembro de 2017 foram realizadas analises de sensibilidade considerando cenário de deterioração e 

apreciação do real em 25% e 50%: 

 

    EUR/BRL   USD/BRL 

Taxa em 31/12/2017              3,9672               3,3074  

          

Cenário 1: Deterioração de 25% do real               4,9616                4,1343  

Cenário 2: Deterioração de 50% do real               5,9540                4,9611  

Cenário 3: Apreciação de 25% do real               2,9770                2,4806  

Cenário 4: Apreciação de 50% do real               1,9847                1,6537  

 

 

  
Saldo em 

Moeda 

Estrangeira 

 Cenário 1  Cenário 2  Cenário 3  Cenário 4 

Clientes 

Estrangeiros 
          

           
USD  995  823  1.645  (823)  (1.645) 

Posição Líquida  995  823  1.645  (823)  (1.645) 
           

Fornecedores Estrangeiros         
           

USD  47  (39)  (78)  39  78 

Euros  222  (220)  (411)  220  441 

Posição Líquida  269  (259)  (519)  259  519 

 

 

 

Em 31 de dezembro de 2017, nossa Companhia também registrava no balanço operações de hedge (swap 

cambial) no montante de R$722 mil, o que representava 1,58% do nosso patrimônio líquido. 
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes 

 

 

 
 

 

Ressaltamos que como consequência da Incorporação mencionada no item 15.7 deste Formulário de 

Referência: a (i) Prática Participações – na condição de incorporada – foi extinta; e, assim (ii) a nossa 

Companhia – na condição de incorporadora – sucedeu a Prática Participações em todos seus bens, direitos 

e obrigações, conforme disposto nos arts. 224 a 227 e 264 da Lei das Sociedades por Ações. Desse modo, 

passamos a integrar, como parte, todos processos judiciais, administrativos ou arbitrais que a Prática 

Participações era parte, substituindo-a. 

 

Portanto, em 31 de dezembro de 2017, éramos parte como ré, em 26 processos judiciais e administrativos, 

decorrentes do curso normal de nossas operações, envolvendo questões trabalhistas, tributárias e cíveis, dos 

quais R$110 mil foram classificados como probabilidade de perda remota, R$619 mil como perda possível 

e R$565 mil como perda provável, e dessa forma, foram por nós provisionados. Do montante total de 

R$1.295 mil, R$710 mil referem-se às ações trabalhistas e R$585 mil às ações cíveis. 

 
Em 31 de dezembro 2017, nenhum processo judicial ou administrativo representava mais de 5% (cinco por 

cento) do nosso patrimônio líquido consolidado na mesma data e não havia qualquer processo judicial ou 

administrativo cujo objeto ou possíveis consequências fossem considerados relevantes por nós. 

 

4.3.1 – Valores provisionados referentes aos processos descritos no item 4.3 acima 

 

Não aplicável, uma vez que, em 31 de dezembro de 2017, não figurávamos como parte em nenhum processo 

judicial ou administrativo não sigiloso individualmente relevante. 
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam

administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores

 

 

 

 
 

 

Em 31 de dezembro de 2017, não éramos parte em processos judiciais ou procedimentos administrativos 

cujas partes contrárias fossem nossos administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores 

ou investidores. 

 

 

4.4.1 –  Valores provisionados referentes aos processos descritos no item 4.4 acima  

 

Não aplicável, uma vez que, em 31 de dezembro de 2017, não éramos parte em processos judiciais ou 

procedimentos administrativos cujas partes contrárias fossem nossos administradores, ex-administradores, 

controladores, ex-controladores ou investidores. 
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4.5 - Processos sigilosos relevantes 

 

 

 
 

 

 

Em 31 de dezembro de 2017, não éramos parte em processos sigilosos relevantes. 
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto

 

 

 

 
 

 

Em 31 de dezembro de 2017, não éramos parte em processos judiciais e administrativos repetitivos ou 

conexos, que fossem considerados relevantes em conjunto por nossa administração. 
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4.7 - Outras contingências relevantes 

 

 

 
 

 

Não há outras contingências relevantes que não tenham sido divulgadas nos outros itens da seção 4 

deste Formulário de Referência. 
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4.8 - Regras do país de origem e  do país em que os valores mobiliários estão custodiados 

 

 

 
 

 

Não aplicável, pois temos sede no Brasil e nossos valores mobiliários são todos custodiados neste país. 
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos 

 

 

 
a. Política de gerenciamento de riscos 

 

Nossa Companhia não possui uma política formalizada para identificação e gerenciamento de riscos. 

Atualmente, entendemos que devido a sua estrutura os riscos podem ser tratados diretamente pela 

administração sem a necessidade, por hora, de órgão especifico para tal e procedimentos formalizados.  

 

Apesar de não haver uma política formal de gerenciamento de riscos, adotamos determinados 

procedimentos de modo a mantermos uma constante supervisão à nossa exposição aos riscos de mercado a 

que estamos expostos, visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. Esse acompanhamento cabe 

diretamente ao nosso Diretor Presidente que se reporta periodicamente ao nosso Conselho de 

Administração. 

 

 

b. Objetivos e estratégias da política 

 

i. Riscos para os quais se busca proteção; 

 

Apesar de não possuirmos uma política de gerenciamento de risco formalizada, através de determinadas 

normas, códigos e políticas, em especial, buscamos obter proteção para os riscos identificados no item 4.1 

deste Formulário de Referência que possam oferecer impactos negativos aos objetivos traçados por nossa 

administração, que se dividem em: 

 

 Riscos estratégicos que podem impedir ou afetar o atingimento das nossas decisões estratégicas 

para os objetivos do nosso negócio e definidas em nosso planejamento estratégico; 

 

 Riscos operacionais que envolvam a operação, sistemas de informação, processos, controles 

internos, clientes, receitas e outros ativos que podem implicar perdas financeiras, danos de 

reputação e imagem, declínio de nosso resultado, dentre outros; 

 

 Riscos financeiros decorrentes de efeitos não esperados no cenário econômico, político e nas 

tendências de mercado que podem ter reflexo no comportamento do consumidor, na taxa de juros, 

inflação, investimentos financeiros, dentre outros; 

 

 Riscos Jurídicos causados por processos em aberto ou processos futuros podem resultar em perda 

financeira e prejudicar a imagem e a reputação de nossa Companhia; 

 

 Riscos de Compliance causados pela falha no cumprimento das leis, regras, regulamentos e 

políticas internas de ética e conduta podem implicar perda financeira ou de reputação e imagem 

de nossa Companhia; 

 

 Riscos de Crédito causado pela falha de um cliente ou contraparte de um instrumento financeiro 

em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis originados 

por clientes do varejo e por aplicações financeiras; e 

 

 Riscos de Liquidez que é o risco de que possamos encontrar dificuldades em cumprir com as 

obrigações associadas com nossos passivos financeiros de curto prazo. 

 

ii. Os instrumentos utilizados para proteção; 

 

Nossa Companhia preza pela eficácia do gerenciamento de riscos e dos controles internos e estabelece 

diversas normas, códigos e políticas para desenvolver e monitorar essas funções, conforme exercidas por 

nossos gestores e colaboradores. Nossas principais áreas e departamentos envolvidos no gerenciamento de 

riscos e controle são: 

 

O Departamento Jurídico, coordenando ações judiciais e nos assessorando em questões legais, a fim de 

mitigar os possíveis riscos que possam nos afetar através da revisão dos contratos firmados, além do 

acompanhamento das ações junto aos escritórios externos para prevenir os riscos de perdas de prazos e 

outras possíveis falhas jurídicas. 
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos 

 

 

 
A área de Controladoria zela por nossa integridade, bem como pela precisão de nossos registros financeiros 

de acordo com as normas aplicáveis. As informações geradas são revisadas periodicamente, por equipe 

interna, a fim de garantir a segurança das informações. Durante o processo de auditoria realizado pela 

auditoria externa, qualquer deficiência encontrada é reportada à nossa administração, e qualquer deficiência 

significativa é descrita neste Formulário de Referência. 

 

A gerência de redes e parte do departamento de Tecnologia da informação são responsáveis pela segurança 

da informação de nossa Companhia e se utiliza tanto de normas e politicas quanto de softwares de terceiros 

para impedir que informações estratégicas sejam acessadas por entidades externas e para garantir a 

confiabilidade dos nossos dados.  

 

iii. A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos. 

 

A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos da nossa Companhia caracteriza-se de forma que, o 

Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia são os órgãos responsáveis por analisar e 

acompanhar riscos, bem como propor e implementar ações capazes de mitigar eventuais problemas 

decorrentes do gerenciamento de riscos. 

  

Apesar de não possuirmos um órgão formal de gerenciamento de riscos, todas as áreas de nossa Companhia 

são regidas por normas, políticas e procedimentos que garantem que cada área seja responsável por gerir 

os próprios riscos, como, por exemplo: 

 

Cumprimento de nossos objetivos de crescimento 

 

Mensalmente os resultados da empresa são acompanhados pela administração, que avalia o cumprimento 

das metas de receitas e despesas comparado com o orçamento e plano estratégico de nossa Companhia. 

Caso apresente desvios são tomadas medidas com o objetivo de atingir os resultados esperados. 

 

Aumento na estrutura de custos 

 

Mensalmente os resultados de custos são acompanhados, sendo avaliados as variações no custo de aquisição 

de insumos e produtividade da mão de obra. Os resultados são comparados com as metas definidas em 

nosso orçamento e planejamento estratégico. Caso apresente desvios são tomadas medidas com o objetivo 

de atingir os resultados esperados. 

 

Variação no preço das commodities 

 

Os insumos mais relevantes no processo indústria é o aço inoxidável. O preço dessa commoditie é 

acompanhado semanalmente pelo nosso departamento de compras e apresentado mensalmente a nossa 

administração. Não temos poder de negociação com nosso fornecedor que impeça o aumento de preços, 

ficando sujeitos ao repasse nos custos. Para mitigar os impactos buscamos sempre que a taxa de câmbio for 

favorável a importação direta desse insumo. Outra medida tomada são os aumentos de preços de nossos 

produtos. Embora possamos ter dificuldades de reajustes nos preços devido à concorrência, vale lembrar 

que o aumento no custo das commodities afeta nossos competidores em igual medida, obrigando-os a 

medidas similares de reajustes de preços. 

 

Desenvolvimento de Produtos 

 

O lançamento de novos produtos e aprimoramento dos produtos por nos comercializados atualmente é 

primordial para a perpetuidade da empresa. Dessa forma os projetos em andamento no setor de Pesquisa e 

Desenvolvimento são acompanhados mensalmente frente ao cronograma de atividades estipulado. Caso 

apresente desvios são tomadas medidas com o objetivo de atingir os resultados esperados. 

 

c. A adequação da estrutura operacional e de controles internos para a verificação da efetividade 

da política adotada 

 

Nossa administração analisa constantemente nossa estrutura operacional e de controles internos, e 

entendemos que as práticas e procedimentos de controle que adotamos são adequados para nossa estrutura 

operacional. 
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado 

 

 

 

 
 

 

Os riscos de mercado a que a Companhia está exposta foram indicados nos itens 4.1 e 4.2 deste formulário 

de referência. A Companhia apresenta abaixo as informações requeridas pelo item 5.2 do Anexo 24 da 

Instrução CVM 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, com relação aos riscos de mercado 

indicados nos itens 4.1 e 4.2. 

 

 

a. Política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado; 
 

Nossa Companhia não possui uma política formalizada para identificação e gerenciamento de riscos. 

Atualmente, entendemos que devido a nossa estrutura, os riscos podem ser tratados diretamente pela 

administração, sem a necessidade por hora de órgão especifico para tal e procedimentos formalizados.  

 

Apesar de não haver uma política formal de gerenciamento de riscos de mercado, adotamos determinados 

procedimentos de modo a mantermos uma constante supervisão à nossa exposição aos riscos de mercado a 

que estamos expostos, visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. Esse acompanhamento cabe 

diretamente ao nosso Diretor Presidente que se reporta periodicamente ao nosso Conselho de 

Administração. 

 

 

b. Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de risco de mercado 

 

Apesar de não haver uma política formal de gerenciamento de riscos de mercado, adotamos determinados 

procedimentos de modo a mantermos uma constante supervisão à nossa exposição aos riscos de mercado a 

que estamos expostos, visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. Esse acompanhamento cabe 

diretamente ao nosso Diretor Presidente que se reporta periodicamente ao nosso Conselho de 

Administração. 

 

(i) Riscos de mercado para os quais se busca proteção; 

(ii) Estratégia de proteção patrimonial; 

 

Dentre os riscos de mercado descritos nos itens 4.1 e 4.2, os que requerem acompanhamento periódico dos 

riscos a seguir: 

 

Risco de crédito  

 

Decorre da possibilidade de sofrermos perdas decorrentes de inadimplência de nossas contrapartes ou de 

instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. Para mitigarmos esses 

riscos, nós e nossas controladas adotamos como prática a análise das situações financeira e patrimonial de 

nossas contrapartes, assim como a definição de limites de crédito e acompanhamento permanente das 

posições em aberto.  

 

No que tange às instituições financeiras, somente realizamos operações com instituições financeiras 

consideradas de baixo risco.  

 

Risco de preço dos produtos vendidos  

 

Decorre da possibilidade de oscilação dos preços de mercado dos produtos prestados por nós, os quais 

podem provocar alterações nas nossas receitas. Para mitigar esses riscos, monitoramos permanentemente 

essas oscilações.  

 

Risco de taxas de juros  

 

Decorre da possibilidade de sofrermos ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros 

incidentes sobre nossos ativos e passivos financeiros. Visando a mitigação desse tipo de risco, buscamos 

diversificar a captação de recursos em termos de taxas prefixadas ou pós-fixadas.  
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado 

 

 

 

 
Risco de taxas de câmbio  

 

Decorre de a possibilidade de oscilações das taxas de câmbio influenciarem nosso resultado e nosso fluxo 

de caixa quando contratamos operações em moeda estrangeira. Avaliamos permanentemente a contratação 

de operações de proteção para mitigar esses riscos. 

 

Risco de estrutura de capital (ou risco financeiro) 

 

Decorre da escolha feita por nós entre capital próprio (aportes de capital e retenção de lucros) e capital de 

terceiros para financiar nossas operações. Para mitigar os riscos de liquidez e a otimização do custo médio 

ponderado do capital, monitoramos permanentemente os níveis de endividamento de acordo com os padrões 

de mercado. Em determinadas circunstâncias são efetuadas operações de hedge para evitar oscilações do 

custo financeiro das operações. 

 

(iii) Instrumentos utilizados para a proteção patrimonial (hedge);  

 

Em 31 de dezembro de 2017, nossa Companhia também registrava no balanço operações de hedge (swap 

cambial) no montante de R$722 mil, o que representava 1,58% do nosso patrimônio líquido. 

 

(iv) Parâmetros utilizados para o gerenciamento de riscos  

 

Quanto ao risco de taxas de juros, buscamos sempre diversificar a captação de recursos em termos de taxas 

prefixadas ou pós-fixadas. 

 

Quanto ao risco de estrutura de capital, em determinadas circunstâncias são efetuadas operações de hedge 

para evitar oscilações do custo financeiro das operações 

 

Para os demais riscos, a nossa administração mantém acompanhamento periódico de nossa exposição e 

toma as medidas que julgar adequadas. 

 

(v) Instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) 

 

Não contratamos instrumentos financeiros com objetivos diversos da proteção patrimonial (hedge). 

 

(vi) Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos 

 

Apesar de não haver uma política formal de gerenciamento de riscos de mercado, adotamos determinados 

procedimentos de modo a mantermos uma constante supervisão à nossa exposição aos riscos de mercado a 

que estamos expostos, visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. Esse acompanhamento cabe 

diretamente ao nosso Diretor Presidente que se reporta periodicamente ao nosso Conselho de 

Administração. 

 

 

c. Adequação da estrutura operacional de controles internos para verificação da efetividade da 

política adotada. 

 

Nossa administração analisa constantemente nossa estrutura operacional e de controles internos, e 

entendemos que as práticas e procedimentos de controle que adotamos são adequados para nossa estrutura 

operacional. 
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Inicialmente, destacamos que em 31 de dezembro de 2017, incorporamos a Prática Participações, nos 

termos e condições da Incorporação. A Incorporação foi aprovada por meio da realização de Assembleia 

Geral Extraordinária de ambas companhias em 31 de dezembro de 2017. Sendo assim, nos termos dos arts. 

224 a 227 e 264 da Lei das Sociedades por Ações, a Prática Participações foi extinta, e nossa Companhia 

sucedeu a Incorporada em todos seus bens, direitos e obrigações, dentre outras consequências. Para mais 

informações sobre a Incorporação, vide item 15.7 deste Formulário de Referência.  

 

 

a. Principais práticas de controles internos para a elaboração das demonstrações financeiras 

b. Estrutura Organizacional envolvida 

 

As demonstrações contábeis individuais de nossa Companhia e de nossas controladas são elaboradas de 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

(“CPCs”) e são divulgadas em conjunto com as demonstrações contábeis consolidadas. 

 

Para garantir a correta adoção dos procedimentos contábeis dispomos de um departamento de contabilidade 

interno que avalia todos os lançamentos contábeis e dá a tratativa correta para cada operação realizada. 

Ainda, nossa Companhia conta com um departamento de controladoria que tem a função de auditar os 

procedimentos realizados de forma a  garantir o cumprimento das normas contábeis em vigor. 

 

Adicionalmente, as demonstrações contábeis são subordinadas a Auditoria Externa Independente, formada 

por profissionais especializados que revisão os números apresentados verificando sua adequação as normas 

vigentes. 

 

 

c. Supervisão dos controles internos pela administração 

 

O acompanhamento dos controles internos é acompanhado por nosso Conselho de Administração, na 

figura de seu Presidente, que analisa as recomendações emitidas pela área de controladoria e pelos 

auditores independentes. 

 

 

d. Deficiências e recomendações sobre os controles internos levantados pelos Auditores 

Independentes 

e. Comentários dos Diretores 
 

A auditoria externa também é responsável pela validação dos procedimentos de controle internos 

estabelecidos. Essa auditoria tem o intuito de: (i) aumentar o grau de controle administrativo e gerencial; 

(ii) alertar os administradores sobre aspectos relacionados com os sistemas de controle interno 

adotados;(iii) aprimorar controles interno existentes e oferecer maior segurança aos administradores; e 

(iv) aumentar a eficiência administrativa.  

 

No relatório realizado em 2017 foram levantados os seguintes pontos de recomendação que apresentamos 

abaixo com as notas da administração: 

 

i. Financeiro 

 

Ausência de integração de devolução de entrega futura 

Administração: Atualmente o controle de entrega de remessa futura é sistematizado e integrado 

no sistema ERP e as amarrações garantem que os controles fiscais e financeiros sejam feitos 

adequadamente. 

 

 

ii. Contábil 

 

Controle manual de empréstimos financeiros 

Administração: O controle dos empréstimos é feito hoje pela contabilidade via planilha de Excel. 
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Devido ao baixo volume de contratos (cerca de 20 contratos vigentes) nossa Companhia não 

identificou como viável a integração no sistema EPR devido ao trabalho dispendido e o custo 

envolvido. Os arquivos estão salvos no servidor da empresa e são feitos backups diários. Os 

saldos contábeis são verificados com os estratos bancários de forma a garantir que estejam 

corretos. 

  

Lançamento manual para apuração de custos 

Administração: Hoje cerca de 90% do sistema de custeio está integrado com a contabilidade no 

sistema EPR. As diferenças identificadas estão sendo corrigidas e os acertos manuais estão 

diminuindo com o aprimoramento do sistema.  

  

Ausência de evidência da revisão das conciliações contábeis 

Administração: As contas contábeis são conciliadas mensalmente. Para documentar que as 

conciliações foram realizadas será criado um check-list onde poderá ser verificado a pessoa 

responsável pela conferencia e a data da realização. 

 

iii. Compras 

 

Ausência de controle de fluxo de caixa para compra de materiais não estocáveis 

Administração: Em avaliação a implantação do módulo do ERP de controle orçamentário, que 

possibilita travas ao colocar pedidos alertando os gestores sobre o controle de seus gastos. 

 

Ausência de controle preventivo de gastos 

Administração: Em avaliação a implantação do módulo do ERP de controle orçamentário, que 

possibilita travas ao colocar pedidos alertando os gestores sobre o controle de seus gastos. 

 

 

iv. Recursos Humanos 

 

Ausência de formulário de desligamento 

Administração: Será criado e implementado Política de RH onde estejam bem definidos os 

processos de admissão, movimentação e demissão. E contenha os formulários devidos para cada 

processo.  

 

Ausência formal de conciliação da folha de pagamento 

Administração: Este procedimento será implementado em conjunto com o check-list da 

Contabilidade. 

 

Ausência de solicitação/aprovação de jornada extra de trabalho 

Administração: As horas extras são solicitadas e aprovadas via sistema ERP. Como forma de 

corrigir o desvio identificado será reforçado o treinamento com os gestores. 

 

Possibilidade de caracterização de vínculo empregatício de PJ 

Administração: A administração tem conhecimento do fato, mas entende ser um risco pequeno 

de reclamação trabalhista pelo funcionário já trabalhar neste regime há vários anos em outras 

empresas. 

 

Processo formal de comunicação de desligamento 

Administração: Hoje é feito um comunicado formal para as áreas de TI, segurança, e portaria e 

está incluído no check-list de desligamento do RH. 
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a. regras, políticas, procedimentos ou práticas adotadas pela Companhia, voltadas para a 

prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração 

pública, identificando, em caso positivo 

 

 

i. Os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao 

perfil e riscos identificados pela Companhia, informando com que frequência os riscos 

são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas 

 

Atendemos às legislações existentes que envolvem a administração pública e adotamos outros instrumentos 

como forma de proteção para nossa Companhia. Além disso, nossas relações com o Governo e autoridades 

públicas baseiam-se na transparência, e nos termos de nosso Código de Ética, todos nossos administradores, 

funcionários, prestadores de serviços e demais pessoas e entidades com quem nos relacionamos 

(“Colaboradores”) devem se manter atualizados sobre as leis e regras vigentes. Além disso, também 

orientamos nossos Colaboradores a não receber, oferecer ou entregar, de forma direta ou indireta, favores 

ou doações a funcionários públicos, governantes ou entidades governamentais, e os Colaboradores se 

comprometem a aplicar e zelar pelas diretrizes do Código de Ética. 

 

Nossos Colaboradores têm ciência da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme alterada (“Lei 

Anticorrupção”) que introduziu o conceito de responsabilidade objetiva, no âmbito administrativo e civil, 

para pessoas jurídicas envolvidas em atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, 

sujeitando o infrator a penalidades cíveis e administrativas. 

 

Nossa Companhia não possui periodicidade pré-determinada para a atualização dos documentos acima 

mencionados, contudo, a depender da identificação de novos procedimentos e mecanismos que os ternem 

mais efetivos, caberá à nossa Diretoria realizar as alterações mapeadas. 

 

ii. As estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da 

eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas 

atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se 

reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes 

 

Nossa Companhia não possui uma estrutura organizacional específica para o monitoramento do 

funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade. Entretanto, nosso 

Diretor Presidente monitora esses procedimentos e reporta quaisquer movimentos não usuais ao Conselho 

de Administração. Adicionalmente, estudamos a possibilidade de implementação de um programa de 

compliance. 

 

iii. Se a Companhia possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado 

 

 

 Se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de 

administração e empregados e se abrangem também terceiros, tais como 

fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados 

 

O nosso Código de Ética se aplica a todos os administradores e colaboradores da Companhia, incluindo 

empregados, fornecedores e prestadores de serviços. 

 

 Se é com frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de 

administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de 

conduta e às demais normas relacionadas ao tema 

 

Não há treinamentos periódicos, mas os colaboradores são treinados eventualmente. 

 

 As sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas 

relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas 
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O desrespeito ao nosso Código de Conduta levará à abertura de sindicância administrativa para averiguação 

de possíveis irregularidades e poderá sujeitar os Colaboradores a medidas disciplinares, as quais incluem 

advertência, suspensão, demissão por justa causa e demais penalidades previstas na legislação trabalhista, 

independentemente de outras ações que a Companhia possa adotar, conforme previsto no item V.2 do 

Código de Ética. 

 

 Órgão que aprovou o código, data de aprovação e, caso a Companhia divulgue o 

código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode 

ser consultado 

 

Nosso Código de Conduta de Ética (“Código de Ética”) foi aprovado em 26 de abril de 2018, pelo nosso 

Conselho de Administração. A minuta do nosso Código de Ética poderá ser consulta no site da CVM 

(www.cvm.gov.br) e no nosso site de relações com investidores (http://ri.praticafornos.com.br/). 

 

 

b. canal de denúncia da Companhia, indicando, em caso positivo 

 

 Se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros 

 Se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe 

denúncias somente de empregados 

 Se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé 

 Órgão da Companhia responsável pela apuração de denúncias 

 

É facultado aos nossos Colaboradores fazer denúncias de fatos que tenham violado o nosso Código de Ética 

através de via que não obriga a identificação do denunciante. Passamos a facultar a nossos Colaboradores 

o uso do endereço eletrônico ouvidoria@praticabr.com, para tratar, inclusive, questões éticas.  

 

De modo a resolver questões internas de conduta, disponibilizamos aos nossos Colaboradores uma caixa 

de comunicação onde podem ser registradas sugestões, reclamações e/ou denúncias, com identificação 

opcional. Os registros dessa entrada são coletados semanalmente pelo setor de Recursos Humanos e 

compartilhados com os diretores para que sejam apurados e tratados.  

 

Para sugestões, reclamações e/ou denúncias: 

 

- E-mail: ouvidoria@praticabr.com 

 

 

c. procedimentos adotados pela Companhia em processos de fusão, aquisição e reestruturações 

societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas 

pessoas jurídicas envolvidas 

 

Nós observamos todos procedimentos estabelecidos na legislação e regulamentação societária aplicável, 

quando da realização de processos de fusão, aquisição e reestruturação societária envolvendo a nossa 

Companhia. Adicionalmente, adotamos práticas de governança corporativa recomendadas pelo Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).  

 

 

d. caso a Companhia não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a 

prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração 

pública, identificar as razões pelas quais a Companhia não adotou controles nesse sentido 

 

 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia possui um Código de Ética voltado para a prevenção, 

detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública. 
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5.5 - Alterações significativas 

 

 

 
 

 

No último exercício social, não houve alterações significativas nos principais riscos de mercado aos quais 

nossa Companhia está exposta. 
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Valor Justo  

 

Diversas de nossas políticas e divulgações contábeis exigem a determinação do valor justo, tanto para os 

ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados para 

propósitos de mensuração e/ou divulgação. Em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, para os instrumentos 

financeiros de “Empréstimos recebíveis” e “Passivos financeiros a custo amortizado” que são registrados 

pelo método de custo amortizado e que abrangem principalmente “Caixa e equivalentes de caixa”, “Contas 

a receber de clientes”, “Partes relacionadas”, “Outros créditos”, “Empréstimos e financiamentos”, 

“Fornecedores”, “Partes relacionadas” e “Outras contas a pagar”, o valor contábil é uma aproximação 

razoável do valor justo e, conforme item 29 do Pronunciamento Técnico CPC 40 – Instrumentos 

financeiros, para estes casos, a divulgação de valor justo não é exigida. 

 

Seguros 

 

Adotamos a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes 

considerados suficientes para cobrir eventuais perdas, considerando a natureza de nossa atividade, e a 

opinião dos nossos assessores de seguros.  

 

Os seguros contratados abrangem as seguintes modalidades: riscos de responsabilidade civil e, riscos 

patrimoniais. 
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

País de Constituição

Prazo de Duração

Data de Registro CVM

Forma de Constituição do Emissor

27/09/2018

25/09/2006

Sociedade por ações

Brasil

Prazo de Duração Indeterminado
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6.3 - Breve histórico 

 

 

 

 
 

 

A Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A., (“Klimaquip” ou “Companhia”), foi constituída em 2006 

sob a forma de uma sociedade por ações fechada, com atuação na fabricação de equipamentos para cozinhas 

comerciais e panificadoras.  

 

Com sede na cidade de Pouso Alegre, no Estado de Minas Gerais, a Companhia era inicialmente uma 

subsidiária da Prática Participações, S.A. (“Prática Participações”), juntamente com outras quatro 

companhias subsidiárias, sendo elas a Prática Serviços e Locações Ltda. (“Prática Serviços”), a Prática 

Products Inc. (“Prática Inc.”), a Embtech Tecnologia Embarcada S.A. (“Embtech”) e a Prática Produtos 

S.A. (“Prática Produtos”). 

 

Em 2016, a Klimaquip incorporou a Prática Produtos, visando a simplificação das operações das empresas 

do Grupo, criando maior sinergia. 

 

Em 2017, a Klimaquip incorporou sua controladora, a Prática Participações, com o intuito de facilitar suas 

operações e otimizar os processos. 

 

A incorporação da Prática Participações pela Klimaquip foi aprovada em 31 de dezembro de 2017 pela 

Companhia, nos termos e condições da Incorporação. A Incorporação foi aprovada por meio da realização 

de Assembleia Geral Extraordinária de ambas companhias em 31 de dezembro de 2017. Sendo assim, nos 

termos dos arts. 224 a 227 e 264 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 

Sociedades por Ações”), a Prática Participações foi extinta, e nossa Companhia sucedeu a Incorporada em 

todos seus bens, direitos e obrigações, dentre outras consequências. 

 

Em 30 de abril de 2018, em ato contínuo e em consonância com o art. 223, §3º  da Lei das Sociedades por 

Ações, a Klimaquip ingressou com pedido de registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”), concomitante com pedido de registro de listagem no Bovespa Mais – Nível 2, 

perante a B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). 

 

Em decorrência da Incorporação, importante apresentarmos breve histórico da Prática Participações: 

 

A Prática Produtos, subsidiária da Companhia, foi constituída em 1991 e atua na fabricação de 

equipamentos para cozinhas comerciais e panificadoras.  

  

Em 2003 a Prática Produtos obteve a certificação da norma ISO 9001. 

  

Em 2006 a Prática Produtos mudou sua sede para prédio próprio na cidade de Pouso Alegre, Sul de Minas 

Gerais, com área total de 20.000 metros quadrados, sendo 10.000 de área construída. Sua localização 

encontra-se em posição privilegiada a cidade de Pouso Alegre, às margens da Rodovia Fernão Dias, em um 

entroncamento estratégico entre São Paulo (180 km), Belo Horizonte/MG (373 km) e Rio de Janeiro/RJ 

(391 km), e próximo à região de Campinas/SP e Vale do Paraíba. 

  

No mesmo ano, os acionistas da Prática Produtos estabeleceram uma relação societária e de gestão com a 

Klimaquip S.A., empresa nacional, com tradição no mercado, já então referência em tecnologia de 

resfriamento rápido e congelamento no país. Esta parceria possibilitou o oferecimento de soluções 

integradas quente/frio ao mercado, como no caso do Cook&Chill, processo de cocção e resfriamento de 

alimentos. Desta forma, passamos a oferecer soluções completas para o setor de alimentação. 

  

Em 2007, a Prática Produtos, que até então oferecia somente fornos turbo para o mercado de panificação, 

ampliou o leque de produtos e soluções para o segmento, incorporando o conjunto completo de 

equipamentos para padarias e confeitarias, sob a marca Prática Technipan. 

  

Em 2011, concluímos a construção de um novo prédio, destinado à produção dessas máquinas que abriga 

também os espaços do Centro de Tecnologia em Panificação (“CTP”), com 300m², totalmente equipado 

com os produtos de uma central de produção de pães e técnicos qualificados para executar os testes dos 

produtos em desenvolvimento e receber clientes com suas receitas para demonstrações, treinamentos e 

testes dos produtos em oferta; e o Centro de Treinamento de Serviços (“CTS”), com 160m², salas de aulas 
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prática e teórica, para treinamento e reciclagem contínuos da nossa equipe de técnicos. 

  

Em 2012, inauguramos, ainda em nossas instalações da fábrica, o Centro de Tecnologia em Gastronomia 

(“CTG”). Espaço voltado para o recebimento de clientes dos segmentos de gastronomia e apoio ao 

desenvolvimento de produtos do mesmo setor. 

  

Na data deste Formulário de Referência, nosso conjunto de marcas constituídas por Prática Technicook, 

Prática Technipan e Klimaquip operam de maneira coesa no mercado, sob valores comuns e com a missão 

conjunta de levar qualidade e produtividade ao ambiente de preparo e conservação de alimentos. 

  

Em 2009, considerando oportunidades de melhoria observadas em avaliação do modelo de gestão, 

constituímos um conselho consultivo formado por profissionais independentes de reconhecida 

competência, além dos membros da nossa diretoria. Adicionalmente, neste ano constituímos a holding 

Prática Participações S.A. para concentrar todas as sociedades operacionais do grupo. 

 

Em 2013, em consequência da associação com a BNDES Participações S.A. (“BNDESPar”), o conselho 

consultivo constituído em 2009 passou ao status de Conselho de Administração da Prática Participações e 

se reúne com frequência média de dois meses para acompanhamento dos resultados e monitoramento dos 

planos de ação estabelecidos. 

  

Em função de oportunidade para melhorar a competitividade dos produtos da linha de refrigeração, em 

2009 foi estabelecida uma parceria com a empresa portuguesa Mercatus, que atua no mercado europeu de 

refrigeração. A parceria foi estabelecida com venda de parte das ações da empresa Klimaquip, nossa 

unidade produtora de equipamentos de refrigeração. A partir de então a Klimaquip torna-se uma empresa 

com gestão independente, mas compartilhando conosco dos mesmos valores. O aporte de capital resultante 

dessa negociação possibilitou investimentos na construção de um moderno parque industrial de 6.000 m², 

situado na Cidade Pouso Alegre, dotado das mais modernas e avançadas máquinas e equipamentos 

existentes no mercado. 

 

Tendo em vista assegurar o fornecimento estratégico de sistemas eletrônicos que comandam seus 

equipamentos, em 2010 adquirimos parte do capital da empresa Embtech Indústria e Comércio S.A. Esse 

fornecedor/parceiro localizado em Poços de Caldas, MG, desenvolveu em conjunto conosco soluções 

inéditas para o mercado nacional em tecnologia aplicada ao controle e automação de fornos combinados. 

 

No ano de 2014, nossa assembleia geral extraordinária aprovou a emissão de ações preferenciais que foram 

subscritas pela à época acionista de nossa Companhia, MNF Capital – SGPS, S.A., e integralizadas com a 

versão ao nosso patrimônio das ações de emissão da Klimaquip, que passou a ser nossa subsidiária integral. 

Para mais informações sobre essa operação vide item 6.6 deste Formulário de Referência. 

 

Em 2015, inauguramos a subsidiária Prática Products INC., sediada em Austin, Texas, Estados Unidos da 

América com o objetivo social e atividade preponderante exercer atividade ligada à fabricação, venda, 

locação, importação e exportação de máquinas e equipamentos para cozinhas industriais, padarias e 

restaurantes bem como prestação de serviços de assistência técnica comercial em geral para terceiros. 

 

Em outubro de 2015 obtivemos junto à Comissão de Valores Mobiliários e à B3 o registro de companhia 

aberta na categoria “A”. 
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial

 

 

 

 

 
Até a data deste Formulário de Referência, não foi protocolado nenhum pedido de falência ou de 

recuperação judicial ou extrajudicial.  
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6.6 - Outras informações relevantes 

 

 

 
 

 

 Não há outras informações que nossa Companhia julgue relevante com relação a esta seção 6. 
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas 

 

 

 
 

 

Visão Geral  

 

 

Somos uma empresa operacional que atua no setor industrial com a fabricação de fornos e equipamentos 

voltados para os mercados de panificação e gastronômico sob as marcas “Prática Technipan” e “Prática 

Technicook”, bem como à produção de equipamentos para conservação e congelamento de alimentos sob a 

marca “Klimaquip”, visando o abastecimento tanto do mercado interno, quanto do mercado internacional. 

Além destes, distribuímos marcas com produtos que completam nossa oferta ao mercado. Também tem em 

seu escopo a participação societária em outras companhias. 

 

Temos como missão levar qualidade e produtividade ao ambiente de preparo de alimentos. Entendendo que 

este mercado de serviços de alimentação busca produtividade, segurança, eficiência energética e redução 

de custos, oferecemos equipamentos confiáveis e com tecnologia de ponta para preparo, conservação e 

transporte de alimentos. Acreditamos estarmos próximos aos nossos clientes, conhecendo suas necessidades 

e os apoiando com soluções integradas e uma completa rede de suporte pré e pós-venda. 

 

Nossa atuação é pautada no princípio da qualidade total, fabricando produtos robustos e de acabamento 

cuidadoso, com foco em eficiência energética, tecnologia de alimentos e automação. Como fruto de nossos 

esforços voltados à qualidade de nossos produtos, contamos com certificações de reconhecimento 

internacional, tais como Restriction of Hazardous Substances Directive (ROHS), National Science 

Foundation (NSF), UL e ISO 9001, e também com prêmios de reconhecimento nacional, como o Prêmio 

SESI de Qualidade no Trabalho recebido em 2012 e o Prêmio Mineiro de Qualidade em 2011 e 2013. 

 

A tabela abaixo apresenta os principais indicadores levados em consideração pela nossa administração na 

condução de nossos negócios: 

 

 
Exercício social encerrado em Variações horizontais 

2017 2016 2015 2017 x 2016 2016 x 2015 

(em R$ mil) (em %) 

Receita líquida de vendas 95.646 58.298 10.800 64,06% 439,8% 

EBITDA(1) 15.488 9.852 1.885 57,21% 
422,7% 

Margem EBITDA(2) 16,19% 16,90% 17,45% -4,20% 
-3,2% 

Lucro bruto 44.702 27.203 4.021 64,33% 
576,5% 

Lucro líquido 7.552 4.042 407 86,84% 
893,1% 

Margem Líquida(3) 7,90% 6,93% 3,77% 14,00% 
83,8% 

Patrimônio Líquido 45.599 36.238 10.186 25,83% 
255,8% 

Dívida Bruta(4) 22.167 18.834 4.877 17,70% 
286,2% 

Curto prazo 13.269 8.872 2.461 49,56% 
260,5% 

Longo prazo 8.898 9.962 2.416 -10,68% 
312,3% 

(1) O EBITDA consiste no lucro líquido do exercício, acrescido das despesas financeiras líquidas, das receitas 

financeiras, do imposto de renda, da contribuição social e das depreciações e amortizações. O EBITDA não é 

medida de desempenho financeiro elaborada segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e IFRS, e 

tampouco deve ser considerado como uma alternativa ao lucro líquido, um indicador de desempenho operacional, 

uma alternativa aos fluxos de caixa ou como indicador de liquidez. O EBITDA é utilizado pela Companhia como 

indicador de seu desempenho operacional. A Companhia entende que esse indicador é apropriado para uma 

melhor compreensão do seu desempenho financeiro, bem como da sua capacidade de cumprir com obrigações 

passivas e obter recursos para arcar com suas despesas de capital e de capital de giro, uma vez que apresenta os 

resultados relacionados apenas às suas atividades operacionais, isentos de impactos de operações financeiras, 

pagamento de impostos e ajustes contábeis como a depreciação e a amortização. Ademais, a Companhia acredita 

que o EBITDA fornece uma medida útil de seu desempenho, que é amplamente utilizada por investidores e 

analistas para avaliar desempenho e comparar companhias. Entretanto, esse indicador não reflete a real geração 

de caixa da Companhia e não deve ser usado como tal. Para uma reconciliação entre o lucro líquido e o EBITDA, 

vide item 3.2 deste Formulário de Referência. 
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas 

 

 

 
(2) EBITDA do exercício dividido pela receita operacional líquida do exercício. 
(3) Lucro líquido do exercício dividido pela receita operacional líquida do exercício. 
(4) A Dívida Bruta corresponde às dívidas financeiras da Companhia (empréstimos e financiamentos) de curto e 

longo prazo. 
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista 

 

 

 
 

 

Não aplicável, tendo em vista que nossa Companhia não é sociedade de economia mista. 

PÁGINA: 50 de 251

Formulário de Referência - 2018 - PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. Versão : 2



7.2 - Informações sobre segmentos operacionais 

 

 

 

 
 

 

Um segmento operacional é uma parcela de nossas operações que desenvolve atividades de negócio das 

quais pode obter receitas e incorrer em despesas, incluindo receitas e despesas relacionadas com transações 

com partes relacionadas. Os segmentos operacionais são definidos de acordo como nossa administração 

avalia o desempenho do negócio e ainda de acordo com a disponibilidade de informações financeiras 

individualizadas. Nossa administração entende que nossas operações são compostas pelos seguintes 

segmentos, (i) fornos; (ii) equipamentos de refrigeração; e (iii) outros produtos, que compõem apenas uma 

pequena parcela de nosso lucro líquido e receita líquida, conforme itens “b” e “c” abaixo. 

 

 

a. produtos e serviços comercializados 

 

 

Os produtos que industrializamos encontram-se divididos em 3 linhas de produtos: (i) Prática Technipan; 

(ii) Prática Technicook; e (iii) Klimaquip. 

 

Prática Technipan: 

 

Na linha Technipan produzimos e/ou comercializamos fornos e equipamentos voltados para o mercado de 

panificação, tais como: fornos turbo, fornos modulares de lastro, fornos elétricos, mini-fornos de convecção 

e equipamentos de panificação (amassadeiras, batedeiras, modeladoras, divisoras, moinhos, fatiadeiras e 

resfriadores de água). Estes produtos foram responsáveis por 38,3% da nossa receita líquida consolidada 

no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. 

 

Prática Technicook: 

 

Na linha Technicook produzimos e/ou comercializamos fornos combinados voltados para o mercado 

gastronômico com capacidade entre 200 e 1400 refeições por turno de preparo. Estes fornos contam com 

sistema de convecção forçada que reduz consideravelmente os tempos de preparo, aliado à injeção de vapor 

que permite o preparo de legumes e alimentos delicados, além de reduzir a perda de peso nas carnes, 

mostrando-se como alternativa competitiva a fogões, chapas, fritadeiras e fornos convencionais. Também 

integram essa linha de produtos os fornos de finalização de alimentos conhecidos como Speed Ovens que 

empregam a tecnologia de micro-ondas para obter resultados ótimos em termos de textura, crocância e 

sabor. Estes produtos foram responsáveis por 29,5% da nossa receita líquida consolidada no exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2017). 

 

Klimaquip: 

 

Na linha Klimaquip produzimos e comercializamos equipamentos complementares para conservação e 

congelamento de alimentos. Estes produtos foram responsáveis por 16,3% da nossa receita líquida 

consolidada no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. 

 

Além das três linhas principais de receita também atuamos como revendedora de itens que complementam 

a oferta aos nossos clientes. Nessa linha de produtos temos máquinas de gelo, fatiadores de frios e máquinas 

de lavar louça. Estes produtos foram responsáveis por 6,6% da nossa receita líquida consolidada no 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. 

 

Além das 3 marcas de produtos comercializadas, nossa companhia também realiza serviços de assistência 

e a venda de peças de reposição, o qual foram responsáveis por 8,7% da nossa receita líquida consolidada 

no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. 

 

 

b. receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida da Companhia 

 

 

SEGMENTO RECEITA LÍQUIDA % RECEITA LÍQUIDA 

FORNOS 71.997 75,3% 
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EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO 15.333 16,0% 

OUTROS 8.315 8,7% 

TOTAL 95.645 100% 

 

 

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

 

 

SEGMENTO LUCRO LÍQUIDO % LUCRO LÍQUIDO 

FORNOS 6.190 82,0% 

EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO 1.355 17,9% 

OUTROS 7 0,1% 

TOTAL 7.552 100% 
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais 

 

 

 

 
 

 

a.  Características do processo de produção 

 

Desde 2006, ocupamos sede própria em Pouso Alegre, Sul de Minas Gerais, com área total de 46.000 

metros quadrados, sendo 30.000 de área construída. Numa posição privilegiada a cidade de Pouso Alegre 

se situa as margens da Rodovia Fernão Dias, em um entroncamento estratégico entre São Paulo (180 km), 

Belo Horizonte/MG (373 km) e Rio de Janeiro/RJ (391 km), e próximo à região de Campinas/SP e Vale do 

Paraíba. 

 

Possuímos 3 plantas industriais focadas em cada uma das linhas de produto que comercializamos: (i) 

produção de máquinas; (ii) produção de fornos; e (iii) refrigeração.  

 

Nossas plantas são equipadas com modernas máquinas e equipamentos capazes de proporcionar um 

processo integrado em todas as etapas da produção de nossos produtos: (i) usinagem; (ii) estamparia; (iii) 

montagem; (iv) solda; e (v) acabamento final.  

 

Para máquinas da linha Technipan, possuímos uma capacidade instalada para produção de 1500 

equipamentos por ano, com possibilidade de ampliarmos este número para 2500 equipamentos sem a 

necessidade de altos investimentos em maquinários. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2017, foram produzidos 1.000 itens nesta linha de produção. 

 

Para produção de fornos das linhas Technicook e Technipan, possuímos uma capacidade instalada para 

produção de 7.200 equipamentos por ano, com possibilidade de ampliação para 11.000 equipamentos por 

ano, sem a necessidade de investimentos vultuosos em máquinas. No exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2017, foram produzidos 6.400 itens nesta linha de produção. 

 

Para os produtos da linha Klimaquip, possuímos uma capacidade instalada para produção de 1.000 unidades 

ano, com potencialidade de ampliação para 1.700 unidades ano sem a necessidade de altos investimentos 

em máquinas. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, foram produzidos 766 itens nesta 

linha de produção. 

 

O nosso ciclo operacional é iniciado com o desenvolvimento de produtos em um trabalho conjunto entre 

nossa equipe de engenharia e de pesquisa e desenvolvimento, que contava, em 31 de dezembro de 2017, 

com 27 profissionais. Após a estruturação, o projeto é integrado à linha de produção até que o produto final 

seja aprovado nos rigorosos testes de qualidade a que submetemos nossos produtos.  

 

Se aprovados, os produtos são embalados e despachados para os clientes. A partir de então, oferecemos aos 

nossos clientes um acompanhamento próximo visando à fidelização e a satisfação total de nossos clientes, 

com o objetivo de manter o padrão de qualidade associado às nossas marcas.  

 

Neste processo de acompanhamento pós-venda prestamos serviços de treinamento, atendimentos técnicos, 

manutenção e reposição de peças. Desde o final de 2014, estes serviços são prestados diretamente por nossa 

subsidiária Prática Serviços e Locação Ltda., que conta com uma equipe própria de atendimento e 

treinamento, além de uma rede de assistência técnica terceirizada com cerca de 360 empresas credenciadas. 

Adicionalmente, mantemos à disposição de nossos canais de comunicação com o objetivo de captar as 

necessidades dos clientes, destacando-se: canal Erro Zero, Website e redes sociais. Essas ferramentas são 

importantes mecanismos de coleta de feedbacks e alimentação de pesquisas de mercado e marca, além de 

mapeamento de macrotendências do mercado.  

 

As informações coletadas nessa fase são então repassadas ao time de pesquisa e desenvolvimento 

alimentando a inteligência empregada na criação de novos produtos e no aprimoramento dos produtos que 

já integram nosso portfólio. O diagrama abaixo, ilustra nosso ciclo operacional:  
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Nossa infraestrutura conta ainda com (i) o CTP, com 300m², totalmente equipado com os produtos de uma 

central de produção de pães e técnicos qualificados para executar os testes dos produtos em 

desenvolvimento e receber clientes com suas receitas para demonstrações, treinamentos e testes dos 

produtos em oferta; (ii) o CTS, com 160m², salas de aulas prática e teórica, para treinamento e reciclagem 

contínuos da equipe de técnicos da Prática; e (iii) o CTG, espaço voltado para o recebimento de clientes 

dos segmentos de gastronomia e apoio ao desenvolvimento de produtos do mesmo setor. 

 

Todas as nossas instalações produtivas contam com seguro patrimonial com capital segurado de R$ 46,6 

milhões, complementado por uma cobertura de lucros cessantes por interrupção da produção no valor de 

R$ 8,6 milhões por 3 meses. 

 

 

b. Características do processo de distribuição  

 

Atualmente trabalhamos com uma estrutura multicanal de vendas, composta por (i) concessionárias; (ii) 

revendedores; (iii) representantes comerciais; e (iv) gerentes comerciais integrantes de nosso quadro de 

profissionais que realizam vendas diretas a clientes finais. O quadro abaixo mostra a dispersão de nossa 

estrutura multicanais no Brasil em 31 de dezembro de 2017:  
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Nossa estrutura comercial para vendas internacionais conta com um Diretor Comercial, um departamento 

responsável por vendas diretas, gerentes regionais para suportar o trabalho de 115 representantes comerciais 

e 150 revendedores. Para o mercado externo possuímos representação no México, Venezuela, Colômbia, 

Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai. Desde o início de 2015 possuímos uma 

subsidiaria nos EUA e as vendas também são concretizadas via participações em feiras nos países com 

representações, EUA, França, Itália e Alemanha. 

 

A tabela abaixo apresenta a representatividade de cada canal em nossa receita bruta no exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2017: 

 

 

Canal % 

Concessionária 2% 

Cons. Final - Direto 5% 

Cons. Final - Representante 56% 

Exportação 5% 

Key Account 15% 

Mont. Coz. 3% 

Revenda 14% 

Total Geral 100% 

 

 

A definição dos clientes alvo dentro de cada segmento é feita pela identificação de prospectos que reúnam 

condições mínimas para a aquisição e uso das tecnologias dos produtos de nossa Companhia (como porte 

e faturamento). Baseada em avaliações de rankings e estudos de órgãos de classe como as Associações de 

Hotéis e Restaurantes, Hospitais, Indústrias, e no próprio conhecimento dos gerentes comerciais e 

vendedores especialistas.  

 

Uma vez identificados os prospects, é estabelecido plano de visitação e/ou aproximação de marketing tais 

como convites para feiras e/ou eventos de demonstração da linha de produtos e sua tecnologia, dando início 

ao processo de vendas. 

 

Após a formalização da venda, nossos produtos são preparados e despachados via modal rodoviário por 

meio de empresas terceirizadas de transporte e logística. As vendas internacionais são despachadas ou pelo 

modal rodoviário, quando possível, ou pelo Porto de Santos/SP na modalidade FOB ou CIF. 

 

O mapa abaixo ilustra nossa presença global em 31 de dezembro de 2017: 
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Contratamos seguro de frete no transporte de nossos produtos, tanto para as entregas nacionais, quanto para 

as internacionais. 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, o tempo médio entre a ordem de venda e a 

entrega do produto ao cliente foi de 30 dias (30 e 30 dias nos exercícios sociais encerrados em 31 de 

dezembro de 2016 e 2015, respectivamente).  

 

 

c. características dos mercados de atuação 

 

i) Participação em cada um dos mercados; 

ii) Condições de competição nos mercados  

 

Nos mercados de atuação, encontramos concorrentes nacionais e internacionais.  

 

No setor de panificação, a maioria dos concorrentes são nacionais e fabricam/distribuem produtos similares 

aos produzidos por nós. De forma geral, são empresas tradicionais no mercado que conquistam seu espaço 

no mercado basicamente por meio de preços inferiores. Em contrapartida, investimos na competição pela 

qualidade, alta eficiência e robustez de nossos produtos. Nossos principais concorrentes são: Perfecta, 

Brasforno e GPaniz. 

 

No setor de gastronomia, o mercado se divide entre fornecedores internacionais e nacionais. Os 

equipamentos internacionais possuem alta tecnologia e bom acabamento, porém apresentam, em média, 

preços mais elevados. A valorização do real em frente ao dólar-norte americano e o euro podem tornar os 

preços de nossos concorrentes internacionais mais competitivos. Frente aos concorrentes nacionais, 

acreditamos que nossa vantagem competitiva se encontra na qualidade e tecnologia de nossos produtos. 

Nossos principais concorrentes são: Rational, Hobart e Venâncio. 

  

O mercado de produtos de congelamento no Brasil está iniciando, e analistas/consultores deste mercado 

apostam numa tendência de crescimento. Temos como concorrentes nacionais as empresas: Unimap, Eco 

e Irinox. 
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Não há dados setoriais da indústria de fornos e equipamentos de panificação. Não obstante, estimamos 

nosso posicionamento frente aos nossos principais concorrentes com base em pesquisa de marca realizada 

por nós em 2015:  

d. eventual sazonalidade  
 

Nosso negócio está sujeito à sazonalidade concentrada no período de cinco meses entre agosto e dezembro 

de cada ano, no qual nosso faturamento se intensifica, por se tratar do período no qual nossos clientes estão 

se preparando para o verão brasileiro, uma época de maior aquecimento do setor gastronômico em geral e, 

também, do setor de panificação.  

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, o faturamento nestes cinco meses correspondeu 

a 60% de todo o nosso faturamento no exercício (53% e 43% nos exercícios sociais encerrados em 31 de 

dezembro de 2016 e 2015, respectivamente). 

 

 

e. principais insumos e matérias primas 

 

Listamos abaixo nossos principais insumos e os respectivos fornecedores: 

 

 Aperam – Aço inoxidável 

 WEG – Motores elétricos e componentes elétricos 

 Zoppas – Resistências Elétricas 

 Embtech – Placas eletrônicas  

 Honeywell – Controladores eletrônicos  

 Wilson Tools – Ferramentas de estampo 

 

Dos insumos listados acima, o aço inoxidável representa nossa principal matéria-prima e, no exercício 

social encerrado em 31 de dezembro de 2017, foi responsável por 20% de nossos custos de produtos 

vendidos (21% e 21% nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015, 

respectivamente). 

 

i) Descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle 
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ou regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação 

aplicável 

 

Apesar de mantermos longos relacionamentos com nossos principais fornecedores, não possuímos 

contratos de longo prazo. Realizamos nossos pedidos conforme demanda identificada no controle de nosso 

estoque com os respectivos fornecedores homologados. 

 

Com relação ao nosso fornecedor Embtech, somos titulares de 30,0% do seu capital social.  

 

Nossas relações com fornecedores não estão sujeitas a controle ou regulamentação governamental. 

 

ii) Eventual dependência de poucos fornecedores 

 

Adquirimos 100,00% do aço inoxidável consumido em nosso processo de produção da Aperam. Não 

obstante, acreditamos que caso o relacionamento com este fornecedor seja interrompido por alguma razão, 

não teremos dificuldades em substituir esse fornecedor uma vez que há outros distribuidores desta matéria 

prima de porte similar nos mercados nacional e internacional. 

 

iii) Eventual volatilidade dos preços de insumos e matérias primas 

 

Nossa principal matéria prima, o aço inoxidável, é uma commoditie e, como tal, tem seu valor influenciado 

pela cotação do material no mercado externo. Adicionalmente, o preço dessa matéria prima é influenciado 

também pela cotação do dólar norte americano frente ao real. 

 

Informamos abaixo o preço unitário do aço nos últimos 3 (três) exercícios sociais: 

 

Ano 
Preço médio sem 

impostos R$ 

2017 8,08 

2016 8,18 

2015 7,90 
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total 

 

 

 
 

 

Não possuímos clientes responsáveis por mais de 10,0% da nossa receita líquida total. Possuímos uma base 

de clientes pulverizada, sendo que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, os clientes 

com maior representatividade em nossa receita líquida foram: Companhia Brasileira de Distribuição 

(2,5%), Carrefour (2,1%) e Sodexo (1,4%).  
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades 

 

 

 
 

 

a. necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação 

com a administração pública para obtenção de tais autorizações 

 

O exercício de nossas atividades e de nossas controladas não está sujeito à obtenção de quaisquer 

autorizações governamentais, exceto pela obtenção de CNPJ e alvarás de funcionamento junto à Receita 

Federal do Brasil e às prefeituras onde possuímos filiais.  

 

 

b. política ambiental da Companhia e custos incorridos para o cumprimento da regulação 

ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões 

internacionais de proteção ambiental:  

 

No nosso processo produtivo não são gerados passivos ambientais relevantes. Contratamos a empresa 

Reciclagem Santa Maria, qualificada e responsável por recolher e destinar adequadamente os resíduos 

gerados. Com o reaproveitamento de maior parte dos resíduos, é pago um valor simbólico principalmente 

para a coleta de resíduos de chapa inox. Destacam-se os resíduos de chapa de aço inox que, por seu elevado 

valor de mercado, são totalmente reciclados. O programa de coleta seletiva, implantado em 2010, muito 

contribui para minimizar impactos ambientais, sendo importante a revenda de papelões e materiais de 

embalagem dos componentes e das matérias primas utilizadas. Contamos ainda com uma reserva legal de 

4.100 m², situada no município Cachoeira de Minas /MG. 

 

Em 2012 finalizamos a implantação de uma estação de tratamento de resíduos ao fundo de nossas plantas 

industriais. 

 

Acreditamos cumprir integralmente com todas as disposições de leis e regulamentos ambientais atualmente 

aplicáveis às nossas atividades. No entanto, estamos cientes de que a incapacidade de cumprir com 

quaisquer dessas disposições poderá sujeitar-nos à imposição de sanções administrativas, que podem chegar 

a multas de valor significativo, além de sanções criminais e da obrigação de reparar o meio ambiente. 

 

Em razão de peculiaridades das legislações ambientais locais, estamos sujeitos ao licenciamento ambiental 

de nossas atividades em alguns municípios onde atuamos. Nesses casos, buscamos obter e manter válidas 

as licenças e autorizações ambientais necessárias à nossa operação. Sabemos que a realização de quaisquer 

atividades tidas como efetiva ou potencialmente poluidoras, ou mesmo utilizadoras de recursos naturais, 

sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, assim como em desacordo com a licença 

obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes, enseja multa que varia de R$500,00 a 

R$10.000.000,00. 

 

Por fim, informamos que não aderimos formalmente a padrões internacionais de proteção ambiental. 

 

 

c. dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties 

relevantes para o desenvolvimento das atividades  

 

No Brasil, a propriedade de uma marca adquire-se somente pelo registro validamente expedido pelo 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), órgão responsável pelo registro de marcas e patentes, 

sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional por um prazo determinado de 

dez anos, passível de sucessivas renovações. Durante o processo de registro, o depositante tem apenas uma 

expectativa de direito para utilização das marcas depositadas aplicadas para a identificação de seus produtos 

ou serviços.  

 

Os pedidos de registro de marcas arquivados, mas ainda não concedidos pelo INPI podem ser indeferidos, 

inclusive em caso de oposição de terceiros. Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a 

marcas são: (i) expiração do prazo de vigência, sem o devido e tempestivo pagamento das taxas oficiais 

para renovação; (ii) renúncia do direito por seu titular, que poderá ser total ou parcial em relação aos 

produtos ou serviços assinalados pela marca; (iii) caducidade do registro, decorrente da não utilização 

injustificada da marca; (iv) utilização da marca com modificação significativa que implique em alteração 

de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro, por período igual ou superior 
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades 

 

 

 
a cinco anos, contados da data da concessão do registro; ou (v) declaração de nulidade do registro, obtido 

por terceiro depois de êxito em processo administrativo. No âmbito judicial, embora sejamos titulares do 

registro de diversas de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar que 

estejamos violando seus direitos de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma vitória. A 

manutenção dos registros de marcas é realizada por meio do pagamento periódico de retribuições ao INPI. 

O pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a extinção dos registros e a consequente 

cessação dos direitos do titular. 

 

Somos titulares dos registros das seguintes marcas junto ao INPI: PRÁTICA, PRÁTICA TECHNICOOK, 

TECHNICOOK, OTTIMA, EXPRESS GOURMET, ECOFRY GOURMET, BRAVA, TECHNIPAN, 

KLIMAQUIP, KLIMA, SMART SYSTEM, COPA EXPRESS, ROCKET EXPRESS. 
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior 

 

 

 

 
 

 

a. receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede da Companhia e sua participação na 

receita líquida total da Companhia 

 

Em 2017 as receitas auferidas do mercado nacional foram de R$ 90.395 mil, o que representou 94,51% do 

total de receitas líquidas da Companhia. 
 

 

b. receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na receita 

líquida total da Companhia  

 

Em 2017 as receitas auferidas com exportação foram de R$ 5.251 mil, que representou 5,49% do total 

de receitas líquidas da Companhia.  

 

A tabela abaixo demonstra a distribuição de nossa receita líquida de exportação por país, no exercício 

social encerrado em 31 de dezembro de 2017: 

 

País Receita (em mil R$) %¹ 

Chile 1.956 2,04% 

México 737 0,77% 

Panamá 498 0,52% 

Colômbia 277 0,29% 

Paraguai 257 0,27% 

Outros 1.526 1,60% 

  

 

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

Companhia 

 

Vide letra “b” acima. 
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades 

 

 

 
 

 

Os produtos de nossa Companhia enfrentam regulações de acordo com o país que será exportado. Para os 

Estados Unidos da América, possuímos certificação UL, Underwriters Laboratories, organização que faz 

a certificação de produtos e sua segurança e NSF, National Sanitation Foundation, organização não 

lucrativa de segurança e saúde públicas testa, audita e certifica produtos e sistemas, proporcionando 

simultaneamente educação e gestão de riscos. Já para a Europa estamos sujeitos a marcação CE, 

Certificação Europeia que determina indicativo de conformidade obrigatória para diversos produtos 

comercializados no espaço econômico europeu, e a ROHS, Restriction of Certain Hazardous Substances, 

diretiva que  proíbe que certas substâncias perigosas sejam usadas em processos de fabricação de produto. 

Além das certificações acima citadas, também seguimos a regulação de materiais para instalação, utilização 

e manuseio do produto na língua de cada país que atuamos.  
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7.8 - Políticas socioambientais 

 

 

 
 

 

a. Divulgação de informações sociais e ambientais 

 

Não aplicável visto que não elaboramos ou divulgamos relatório com ações sociais e ambientais. 

 

 

b. Metodologia seguida na elaboração das informações 

 

Não aplicável visto que não divulgamos informações sociais e ambientais. 

 

 

c. Auditoria nas informações sócio ambientais 

 

Não aplicável visto que não divulgamos informações sociais e ambientais. 

 

 

d. Divulgação das informações na rede mundial de computadores 

 

Não aplicável visto que não divulgamos informações sociais e ambientais. 

 

 

Responsabilidade Social Corporativa 

 

 

Possuímos um papel representativo na região onde estamos instalados com geração de empregos de 

qualidade e arrecadação de impostos e tributos. Além disso, faz parte da nossa política e está no nosso plano 

de negócios o direcionamento de 2% do nosso lucro líquido para instituições de caridade e programas de 

incentivo à cultura e esporte. Necessidades da sociedade são traduzidas pelos requisitos dos órgãos 

reguladores, a saber: Órgão de Controle Ambiental do Estado de Minas Gerais, ANVISA, Corpo de 

Bombeiros, Prefeitura. Zelamos pelo atendimento a esses requisitos inclusive superando-os sempre que 

possível como são os casos da Coleta Seletiva e Reciclagem de todo o lixo sólido gerado no nosso processo 

produtivo. 

 

Em 2009, fizemos doação de equipamentos para o Mosteiro de Nossa Senhora de Guadalupe e realizamos 

a capacitação das irmãs para o desenvolvimento da atividade profissional de confeiteiro e padeiro. 

Periodicamente as irmãs são convidadas a participar de treinamentos nas nossas cozinhas modelo para 

aumentar seus conhecimentos e habilidades. 

 

Como apoio ao aprendizado e uso de modernas técnicas de cozimento e conservação de alimentos, foram 

feitas em 2009 doações de equipamentos para: Associação de Apoio as Escolas do Rio de Janeiro, 

Carmelitas dos Pés Descalços e Fazenda Esperança no Estado do Tocantins.  

 

Com o objetivo de contribuir para a reintegração de ex-presidiários na comunidade regional, fizemos, em 

2010, doação de equipamentos para Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – APAC, para 

a capacitação dos detentos de modo a prepará-los para desenvolver a atividade profissional de confeiteiro 

e padeiro.  

 

Como apoio a programas de incentivo à cultura foram realizados em 2010 e 2011 três projetos com artistas 

da região para os lançamentos de CDs, dois projetos com o artista Wolf Borges e um com o cantor Helder 

Costa, utilizando-se do benefício da lei de incentivo à cultura do Estado de Minas Gerais.  

 

Desde 2014 implantamos programa de redução a desperdício no restaurante da empresa. Todo o valor 

reduzido de desperdício em alimentos é revertido em doações em alimentos para instituições filantrópicas 

na região. Nossa Companhia também contribui com a doação de alimentos produzidos na “padaria 

laboratório”. 

 

Em 2015 fizemos campanha do agasalho que beneficiando 3 entidades de Pouso Alegre: Asilo, Pastoral de 

Rua e a Creche Jesus Maria José. Também participamos da Campanha Passos que salvam do combate ao 
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7.8 - Políticas socioambientais 

 

 

 
câncer infantil ajudando na venda de kits, toda verba arrecada é revertida para o Hospital de Câncer Infantil 

de Barretos. 

 

Em 2017 foi implantado programa de aulas de reforço a alunos de escolas públicas com o auxílio de 

funcionários voluntários. 

 

No ano de 2018 patrocinamos a reforma de uma pré-escola pública, destinada ao atendimento de crianças 

de baixa renda. 

 

Anualmente são realizadas doações em dinheiro para as seguintes instituições: Casa Dia, Clube do Menor, 

Casa São Rafael, Missão e Amor, Creche Irmã Ester, Escola Estadual Prefeito Custódio, Associação Dom 

João Bergese, Projeto Vida, Capipec e Fundação Abrinq. 
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7.9 - Outras informações relevantes 

 

 

 
 

 

Não há outras informações relevantes não divulgadas nos outros itens desta seção 7. 
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8.1 - Negócios extraordinários 

 

 

 
 

 

Nos últimos 3 (três) exercícios sociais não ocorreu aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que 

não se enquadre como operação normal de nossa Companhia ou de suas controladas. 
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor 

 

 

 
 

 

Em 31 de dezembro de 2017, incorporamos a Prática Participações, nos termos e condições da 

Incorporação. A Incorporação foi aprovada por meio da realização de Assembleia Geral Extraordinária de 

ambas companhias em 31 de dezembro de 2017. Sendo assim, nos termos dos arts. 224 a 227 e 264 da Lei 

das Sociedades por Ações, a Prática Participações foi extinta, e nossa Companhia sucedeu a Incorporada 

em todos seus bens, direitos e obrigações, dentre outras consequências. Para mais informações sobre a 

Incorporação, vide item 15.7 deste Formulário de Referência. 

 

Apesar da realização da Incorporação, a nossa Administração não vislumbra qualquer alteração relevante 

na condução dos negócios da Companhia, tendo em vista que a Companhia, a Prática Serviços e a Prática 

Products Inc. continuarão operando normalmente suas atividades, da mesma forma que operavam antes da 

incorporação 
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais

 

 

 

 
 

 

Nos últimos 3 (três) exercícios sociais, não foram celebrados contratos relevantes pela Companhia e suas 

controladas, que não fossem diretamente relacionados com suas atividades operacionais. 
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8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord. 

 

 

 
 

 

Não há outras informações que nossa Companhia julgue relevante com relação a esta seção 8. 
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

 

 

 

 
 

 

A Companhia mantém registrado em seu balanço ativo fiscal diferido, no montante de R$ 2.950 mil, referente a imposto de renda e a contribuição social sobre prejuízos fiscais 

de exercícios anteriores (R$2.344 mil) e sobre diferenças temporárias (R$ 606 mil) 

 

A Companhia também mantém registrado em seu ativo  não circulante, mais notadamente na conta de ativo intangível o ágio gerado na operação de compra do controle acionário 

da Prática Participações S.A. pela Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A. realizada em 31 de dezembro de 2017, no montante de R$ 10.251 mil. 
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Computadores e periféricos Brasil MG Pouso Alegre Própria

Instalações Brasil MG Pouso Alegre Própria

Fornos Industriais Brasil MG Pouso Alegre Própria

Utensílios diversos Brasil MG Pouso Alegre Própria

Veículos Brasil MG Pouso Alegre Própria

Máquinas industriais Brasil MG Pouso Alegre Própria

Ferramentas Brasil MG Pouso Alegre Própria

Imóveis/ construção Brasil SP São Paulo Alugada

Terrenos Brasil MG Pouso Alegre Própria

Móveis e utensílios Brasil MG Pouso Alegre Própria

Máquinas e equipamentos Brasil MG Pouso Alegre Própria

Imóveis/ construção Brasil MG Pouso Alegre Própria

Imóveis/ construção Brasil RJ Rio de Janeiro Alugada

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados

Descrição do bem do ativo imobilizado País de localização UF de localização Município de localização Tipo de propriedade
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Marcas Prática Technicook Até 11/11/2019 Os Pedidos de registro ainda não concedidos pelo INPI podem 
ser indeferidos, em razão de oposição de terceiros e, quando 
deferidos, em razão do não pagamento da taxa final, pelo seu 
titular. Podem causar a perda dos direitos relativos ao registro já 
concedido: i) a expiração do prazo de vigência, sem o 
pagamento das taxas de renovação; ii) renúncia total ou parcial 
do direito pelo titular; iii) transferência da marca se realizada em 
desacordo com o art. 135 da LPI, iv) caducidade do registro 
decorrente da não utilização injustificada da marca e/ou da 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, de acordo com o 
certificado de registro, por período igual ou superior a 5 anos, 
contados da data da concessão; e v) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro em processo administrativo. 
Judicialmente, terceiros podem alegar a violação de direitos de 
propriedade intelectual e podem obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade do titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
A perda de uma marca poderia, também, resultar 
em prejuízos, tendo em vista a perda do 
investimento feito em tal marca para posicioná-la 
de forma satisfatória no mercado.

Marcas Prática 10 anos a partir do 
registro

Os Pedidos de registro (depositado em 20/06/00) ainda não 
concedidos pelo INPI podem ser indeferidos, em razão de 
oposição de terceiros e, quando deferidos, em razão do não 
pagamento da taxa final, pelo seu titular. Podem causar a perda 
dos direitos relativos ao registro já concedido: i) a expiração do 
prazo de vigência, sem o pagamento das taxas de renovação; ii) 
renúncia total ou parcial do direito pelo titular; iii) transferência 
da marca se realizada em desacordo com o art. 135 da LPI, iv) 
caducidade do registro decorrente da não utilização injustificada 
da marca e/ou da utilização da marca com modificação 
significativa que implique alteração de seu caráter distintivo 
original, de acordo com o certificado de registro, por período 
igual ou superior a 5 anos, contados da data da concessão; e v) 
declaração de nulidade do registro, obtido por terceiro em 
processo administrativo. Judicialmente, terceiros podem alegar 
a violação de direitos de propriedade intelectual e podem obter 
êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade do titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
A perda de uma marca poderia, também, resultar 
em prejuízos, tendo em vista a perda do 
investimento feito em tal marca para posicioná-la 
de forma satisfatória no mercado.

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

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas Brava Até 03/08/2020 Os Pedidos de registro ainda não concedidos pelo INPI podem 
ser indeferidos, em razão de oposição de terceiros e, quando 
deferidos, em razão do não pagamento da taxa final, pelo seu 
titular. Podem causar a perda dos direitos relativos ao registro já 
concedido: i) a expiração do prazo de vigência, sem o 
pagamento das taxas de renovação; ii) renúncia total ou parcial 
do direito pelo titular; iii) transferência da marca se realizada em 
desacordo com o art. 135 da LPI, iv) caducidade do registro 
decorrente da não utilização injustificada da marca e/ou da 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, de acordo com o 
certificado de registro, por período igual ou superior a 5 anos, 
contados da data da concessão; e v) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro em processo administrativo. 
Judicialmente, terceiros podem alegar a violação de direitos de 
propriedade intelectual e podem obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade do titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
A perda de uma marca poderia, também, resultar 
em prejuízos, tendo em vista a perda do 
investimento feito em tal marca para posicioná-la 
de forma satisfatória no mercado.

Marcas Prática Technipan Até 28/02/2022 Os Pedidos de registro ainda não concedidos pelo INPI podem 
ser indeferidos, em razão de oposição de terceiros e, quando 
deferidos, em razão do não pagamento da taxa final, pelo seu 
titular. Podem causar a perda dos direitos relativos ao registro já 
concedido: i) a expiração do prazo de vigência, sem o 
pagamento das taxas de renovação; ii) renúncia total ou parcial 
do direito pelo titular; iii) transferência da marca se realizada em 
desacordo com o art. 135 da LPI, iv) caducidade do registro 
decorrente da não utilização injustificada da marca e/ou da 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, de acordo com o 
certificado de registro, por período igual ou superior a 5 anos, 
contados da data da concessão; e v) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro em processo administrativo. 
Judicialmente, terceiros podem alegar a violação de direitos de 
propriedade intelectual e podem obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade do titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
A perda de uma marca poderia, também, resultar 
em prejuízos, tendo em vista a perda do 
investimento feito em tal marca para posicioná-la 
de forma satisfatória no mercado.

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

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas Klimaquip Até 27/07/2020 Os Pedidos de registro ainda não concedidos pelo INPI podem 
ser indeferidos, em razão de oposição de terceiros e, quando 
deferidos, em razão do não pagamento da taxa final, pelo seu 
titular. Podem causar a perda dos direitos relativos ao registro já 
concedido: i) a expiração do prazo de vigência, sem o 
pagamento das taxas de renovação; ii) renúncia total ou parcial 
do direito pelo titular; iii) transferência da marca se realizada em 
desacordo com o art. 135 da LPI, iv) caducidade do registro 
decorrente da não utilização injustificada da marca e/ou da 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, de acordo com o 
certificado de registro, por período igual ou superior a 5 anos, 
contados da data da concessão; e v) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro em processo administrativo. 
Judicialmente, terceiros podem alegar a violação de direitos de 
propriedade intelectual e podem obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade do titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
A perda de uma marca poderia, também, resultar 
em prejuízos, tendo em vista a perda do 
investimento feito em tal marca para posicioná-la 
de forma satisfatória no mercado.

Marcas Klima Até 27/07/2025 Os Pedidos de registro ainda não concedidos pelo INPI podem 
ser indeferidos, em razão de oposição de terceiros e, quando 
deferidos, em razão do não pagamento da taxa final, pelo seu 
titular. Podem causar a perda dos direitos relativos ao registro já 
concedido: i) a expiração do prazo de vigência, sem o 
pagamento das taxas de renovação; ii) renúncia total ou parcial 
do direito pelo titular; iii) transferência da marca se realizada em 
desacordo com o art. 135 da LPI, iv) caducidade do registro 
decorrente da não utilização injustificada da marca e/ou da 
utilização da marca com modificação significativa que implique 
alteração de seu caráter distintivo original, de acordo com o 
certificado de registro, por período igual ou superior a 5 anos, 
contados da data da concessão; e v) declaração de nulidade do 
registro, obtido por terceiro em processo administrativo. 
Judicialmente, terceiros podem alegar a violação de direitos de 
propriedade intelectual e podem obter êxito.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade do titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
A perda de uma marca poderia, também, resultar 
em prejuízos, tendo em vista a perda do 
investimento feito em tal marca para posicioná-la 
de forma satisfatória no mercado.

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

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas Klimacold 10 anos a partir do 
registro

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

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade do titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
A perda de uma marca poderia, também, resultar 
em prejuízos, tendo em vista a perda do 
investimento feito em tal marca para posicioná-la 
de forma satisfatória no mercado.

Marcas Smart Klimaquip 10 anos a partir do 
registro

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

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade do titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
A perda de uma marca poderia, também, resultar 
em prejuízos, tendo em vista a perda do 
investimento feito em tal marca para posicioná-la 
de forma satisfatória no mercado.

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

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas Smart System 10 anos a partir do 
registro

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

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade do titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
A perda de uma marca poderia, também, resultar 
em prejuízos, tendo em vista a perda do 
investimento feito em tal marca para posicioná-la 
de forma satisfatória no mercado.

Patentes Sistema equalizador de 
potência para fornos e 
similares

10 anos a partir do 
registro

Uma patente concedida pelo INPI pode ser declarada nula, 
posteriormente, pelo próprio órgão ou pela Justiça pelos 
seguintes casos: (a) não tiver sido atendido qualquer dos 
requisitos legais referentes aos aspectos de novidade, atividade 
inventiva e aplicação industrial da patente; (b) o relatório e as 
reivindicações não atenderem aos arts. 24 e 25 da Lei Nº. 
9.279, de 14 de maio de 1996, referentes à suficiência descritiva 
e à fundamentação das reivindicações do pedido de registro da 
patente; (c) o objeto da patente se estenda além do conteúdo do 
pedido originalmente depositado; e (d) no processo de registro 
da patente, tiver sido omitida qualquer das formalidades 
essenciais, indispensáveis à concessão. Pedido de registro 
depositado em 04.08.2009 (processo em andamento).

Perda do ativo intangível, perda da exclusividade 
na comercialização do produto ora patenteado, 
cancelamento de contratos de comercialização 
dos produtos, possíveis pendências judiciais 
devido a valores negociados antes da perda da 
patente, perda do investimento realizado na 
pesquisa e desenvolvimento que geraram o 
produto objeto da patente, e perda do investimento 
realizado na tentativa de obtenção da patente.

Patentes Aperfeiçoamento 
introduzido em forno de 
lastro não convectivo 
com utilização de 
termossifões

10 anos a partir do 
registro

Uma patente concedida pelo INPI pode ser declarada nula, 
posteriormente, pelo próprio órgão ou pela Justiça pelos 
seguintes casos: (a) não tiver sido atendido qualquer dos 
requisitos legais referentes aos aspectos de novidade, atividade 
inventiva e aplicação industrial da patente; (b) o relatório e as 
reivindicações não atenderem aos arts. 24 e 25 da Lei Nº. 
9.279, de 14 de maio de 1996, referentes à suficiência descritiva 
e à fundamentação das reivindicações do pedido de registro da 
patente; (c) o objeto da patente se estenda além do conteúdo do 
pedido originalmente depositado; e (d) no processo de registro 
da patente, tiver sido omitida qualquer das formalidades 
essenciais, indispensáveis à concessão. Pedido de registro 
depositado em 17.11.2009 (processo em andamento).

Perda do ativo intangível, perda da exclusividade 
na comercialização do produto ora patenteado, 
cancelamento de contratos de comercialização 
dos produtos, possíveis pendências judiciais 
devido a valores negociados antes da perda da 
patente, perda do investimento realizado na 
pesquisa e desenvolvimento que geraram o 
produto objeto da patente, e perda do investimento 
realizado na tentativa de obtenção da patente.

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

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Patentes Disposição introduzida 
em forno de lastro

10 anos a partir do 
registro

Uma patente concedida pelo INPI pode ser declarada nula, 
posteriormente, pelo próprio órgão ou pela Justiça pelos 
seguintes casos: (a) não tiver sido atendido qualquer dos 
requisitos legais referentes aos aspectos de novidade, atividade 
inventiva e aplicação industrial da patente; (b) o relatório e as 
reivindicações não atenderem aos arts. 24 e 25 da Lei Nº. 
9.279, de 14 de maio de 1996, referentes à suficiência descritiva 
e à fundamentação das reivindicações do pedido de registro da 
patente; (c) o objeto da patente se estenda além do conteúdo do 
pedido originalmente depositado; e (d) no processo de registro 
da patente, tiver sido omitida qualquer das formalidades 
essenciais, indispensáveis à concessão. Pedido de registro 
depositado em 27.04.2012 (processo em andamento).

Perda do ativo intangível, perda da exclusividade 
na comercialização do produto ora patenteado, 
cancelamento de contratos de comercialização 
dos produtos, possíveis pendências judiciais 
devido a valores negociados antes da perda da 
patente, perda do investimento realizado na 
pesquisa e desenvolvimento que geraram o 
produto objeto da patente, e perda do investimento 
realizado na tentativa de obtenção da patente.

Patentes Conjunto de melhorias 
no sistema de 
transmissão de 
batedeiras e 
amassadeiras 
industriais

20 anos a partir do 
registro

Uma patente concedida pelo INPI pode ser declarada nula, 
posteriormente, pelo próprio órgão ou pela Justiça pelos 
seguintes casos: (a) não tiver sido atendido qualquer dos 
requisitos legais referentes aos aspectos de novidade, atividade 
inventiva e aplicação industrial da patente; (b) o relatório e as 
reivindicações não atenderem aos arts. 24 e 25 da Lei Nº. 
9.279, de 14 de maio de 1996, referentes à suficiência descritiva 
e à fundamentação das reivindicações do pedido de registro da 
patente; (c) o objeto da patente se estenda além do conteúdo do 
pedido originalmente depositado; e (d) no processo de registro 
da patente, tiver sido omitida qualquer das formalidades 
essenciais, indispensáveis à concessão. Pedido de registro 
depositado em 17.08.2012 (processo em andamento).

Perda do ativo intangível, perda da exclusividade 
na comercialização do produto ora patenteado, 
cancelamento de contratos de comercialização 
dos produtos, possíveis pendências judiciais 
devido a valores negociados antes da perda da 
patente, perda do investimento realizado na 
pesquisa e desenvolvimento que geraram o 
produto objeto da patente, e perda do investimento 
realizado na tentativa de obtenção da patente.

Patentes Disposição introduzida 
em conjunto de 
vaporizador de forno de 
lastro

10 anos a partir do 
registro

Uma patente concedida pelo INPI pode ser declarada nula, 
posteriormente, pelo próprio órgão ou pela Justiça pelos 
seguintes casos: (a) não tiver sido atendido qualquer dos 
requisitos legais referentes aos aspectos de novidade, atividade 
inventiva e aplicação industrial da patente; (b) o relatório e as 
reivindicações não atenderem aos arts. 24 e 25 da Lei Nº. 
9.279, de 14 de maio de 1996, referentes à suficiência descritiva 
e à fundamentação das reivindicações do pedido de registro da 
patente; (c) o objeto da patente se estenda além do conteúdo do 
pedido originalmente depositado; e (d) no processo de registro 
da patente, tiver sido omitida qualquer das formalidades 
essenciais, indispensáveis à concessão. Pedido de registro 
depositado em 27.04.2012 (processo em andamento).

Perda do ativo intangível, perda da exclusividade 
na comercialização do produto ora patenteado, 
cancelamento de contratos de comercialização 
dos produtos, possíveis pendências judiciais 
devido a valores negociados antes da perda da 
patente, perda do investimento realizado na 
pesquisa e desenvolvimento que geraram o 
produto objeto da patente, e perda do investimento 
realizado na tentativa de obtenção da patente.

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

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 78 de 251

Formulário de Referência - 2018 - PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. Versão : 2



Patentes Aparato para 
reaproveitamento de 
energia liberado por 
forno

20 anos a partir do 
registro

Uma patente concedida pelo INPI pode ser declarada nula, 
posteriormente, pelo próprio órgão ou pela Justiça pelos 
seguintes casos: (a) não tiver sido atendido qualquer dos 
requisitos legais referentes aos aspectos de novidade, atividade 
inventiva e aplicação industrial da patente; (b) o relatório e as 
reivindicações não atenderem aos arts. 24 e 25 da Lei Nº. 
9.279, de 14 de maio de 1996, referentes à suficiência descritiva 
e à fundamentação das reivindicações do pedido de registro da 
patente; (c) o objeto da patente se estenda além do conteúdo do 
pedido originalmente depositado; e (d) no processo de registro 
da patente, tiver sido omitida qualquer das formalidades 
essenciais, indispensáveis à concessão. Pedido de registro 
depositado em 28.04.2015 (processo em andamento).

Perda do ativo intangível, perda da exclusividade 
na comercialização do produto ora patenteado, 
cancelamento de contratos de comercialização 
dos produtos, possíveis pendências judiciais 
devido a valores negociados antes da perda da 
patente, perda do investimento realizado na 
pesquisa e desenvolvimento que geraram o 
produto objeto da patente, e perda do investimento 
realizado na tentativa de obtenção da patente.

Patentes Sistema para encaixe 
de porta de forno

20 anos a partir do 
registro

Uma patente concedida pelo INPI pode ser declarada nula, 
posteriormente, pelo próprio órgão ou pela Justiça pelos 
seguintes casos: (a) não tiver sido atendido qualquer dos 
requisitos legais referentes aos aspectos de novidade, atividade 
inventiva e aplicação industrial da patente; (b) o relatório e as 
reivindicações não atenderem aos arts. 24 e 25 da Lei Nº. 
9.279, de 14 de maio de 1996, referentes à suficiência descritiva 
e à fundamentação das reivindicações do pedido de registro da 
patente; (c) o objeto da patente se estenda além do conteúdo do 
pedido originalmente depositado; e (d) no processo de registro 
da patente, tiver sido omitida qualquer das formalidades 
essenciais, indispensáveis à concessão. Pedido de registro 
depositado em 28.04.2015 (processo em andamento).

Perda do ativo intangível, perda da exclusividade 
na comercialização do produto ora patenteado, 
cancelamento de contratos de comercialização 
dos produtos, possíveis pendências judiciais 
devido a valores negociados antes da perda da 
patente, perda do investimento realizado na 
pesquisa e desenvolvimento que geraram o 
produto objeto da patente, e perda do investimento 
realizado na tentativa de obtenção da patente.

Patentes Módulo condensador 
para sistema de 
exaustão

20 anos a partir do 
registro

Uma patente concedida pelo INPI pode ser declarada nula, 
posteriormente, pelo próprio órgão ou pela Justiça pelos 
seguintes casos: (a) não tiver sido atendido qualquer dos 
requisitos legais referentes aos aspectos de novidade, atividade 
inventiva e aplicação industrial da patente; (b) o relatório e as 
reivindicações não atenderem aos arts. 24 e 25 da Lei Nº. 
9.279, de 14 de maio de 1996, referentes à suficiência descritiva 
e à fundamentação das reivindicações do pedido de registro da 
patente; (c) o objeto da patente se estenda além do conteúdo do 
pedido originalmente depositado; e (d) no processo de registro 
da patente, tiver sido omitida qualquer das formalidades 
essenciais, indispensáveis à concessão. Pedido de registro 
depositado em 28.04.2015 (processo em andamento).

Perda do ativo intangível, perda da exclusividade 
na comercialização do produto ora patenteado, 
cancelamento de contratos de comercialização 
dos produtos, possíveis pendências judiciais 
devido a valores negociados antes da perda da 
patente, perda do investimento realizado na 
pesquisa e desenvolvimento que geraram o 
produto objeto da patente, e perda do investimento 
realizado na tentativa de obtenção da patente.

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

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Patentes Sistema de 
carregamento e 
descarregamento em 
grelhas de fornos 
culinários e respectiva 
grelha

20 anos a partir do 
registro

Uma patente concedida pelo INPI pode ser declarada nula, 
posteriormente, pelo próprio órgão ou pela Justiça pelos 
seguintes casos: (a) não tiver sido atendido qualquer dos 
requisitos legais referentes aos aspectos de novidade, atividade 
inventiva e aplicação industrial da patente; (b) o relatório e as 
reivindicações não atenderem aos arts. 24 e 25 da Lei Nº. 
9.279, de 14 de maio de 1996, referentes à suficiência descritiva 
e à fundamentação das reivindicações do pedido de registro da 
patente; (c) o objeto da patente se estenda além do conteúdo do 
pedido originalmente depositado; e (d) no processo de registro 
da patente, tiver sido omitida qualquer das formalidades 
essenciais, indispensáveis à concessão. Pedido de registro 
depositaod em 12.11.2015 (processo em andamento).

Perda do ativo intangível, perda da exclusividade 
na comercialização do produto ora patenteado, 
cancelamento de contratos de comercialização 
dos produtos, possíveis pendências judiciais 
devido a valores negociados antes da perda da 
patente, perda do investimento realizado na 
pesquisa e desenvolvimento que geraram o 
produto objeto da patente, e perda do investimento 
realizado na tentativa de obtenção da patente.

Marcas Ottima 10 anos a partir do 
registro

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

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade do titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
A perda de uma marca poderia, também, resultar 
em prejuízos, tendo em vista a perda do 
investimento feito em tal marca para posicioná-la 
de forma satisfatória no mercado.

Marcas Expres Gourmet 10 anos a partir do 
registro

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

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade do titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
A perda de uma marca poderia, também, resultar 
em prejuízos, tendo em vista a perda do 
investimento feito em tal marca para posicioná-la 
de forma satisfatória no mercado.

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

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Marcas Ecofry Gourmet 10 anos a partir do 
registro

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

Não há como quantificar o impacto. A perda dos 
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade 
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou 
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou 
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa 
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal. 
Existe ainda, a possibilidade do titular sofrer 
demandas judiciais na esfera penal e cível, por 
uso indevido em caso de violação de direitos de 
terceiros podendo resultar na impossibilidade de 
utilizar as marcas na condução de suas atividades. 
A perda de uma marca poderia, também, resultar 
em prejuízos, tendo em vista a perda do 
investimento feito em tal marca para posicioná-la 
de forma satisfatória no mercado.

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

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos
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Prática Serviços e 
Locações Ltda.

10.746.880/0001-01 - Controlada Brasil MG Pouso Alegre Prestação de serviços de manutenção, 
treinamento e consultoria, comercialização 
de peças e acessórios e a locação de 
equipamentos.

100,000000

31/12/2017 -60,350000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 327.155,03

Valor mercado

31/12/2016 25,800000 0,000000 0,00

Pratica Products Inc. 00.000.000/0000-00 - Controlada Estados Unidos Venda, locação, importação e exportação 
de máquinas e equipamentos para 
cozinhas industriais, padarias e 
restaurantes bem como a prestação de 
assistência técnica e comerciais para 
terceiros.

100,000000

31/12/2016 -54,760000 0,000000 0,00

31/12/2015 0,000000 0,000000 0,00

Subsidiária constituída e mantida para concentrar as atividades de prestação de serviços afetas às nossas operações industriais.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2017 -642,680000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 -525.169,03

Valor mercado

Embtech Tecnologia 
Embarcada S.A.

00.702.752/0001-02 - Coligada Brasil MG Poços de Caldas (i) Indústria, comércio, importação, 
exportação de equipamentos de 
informática e componentes eletrônicos em 
geral; (ii) projeto e desenvolvimento de 
hardware e sistemas embarcados para 
aplicações especiais no setor de 
automação e controle; e (iii) prestação de 
serviços de manutenção e reparos de 
equipamentos de informática e 
componentes eletrônicos em geral.

30,000000

31/12/2017 -28,940000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2017 332.057,42

Valor mercado

31/12/2016 -22,070000 0,000000 61.175,65

Investimento estratégico em empresa que é o principal fornecedor de placas eletrônicas para os equipamentos fabricados pela Companhia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 40,440000 0,000000 46.684,04

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2015 53,630000 0,000000 0,00

Subsidiária constituída e mantida para concentrar as atividades de prestação de serviços afetas às nossas operações industriais.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)

PÁGINA: 83 de 251

Formulário de Referência - 2018 - PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. Versão : 2



9.2 - Outras informações relevantes 

 

 

 
Não há outras informações que nossa Companhia julgue relevante com relação a esta seção 9. 
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais 

 

 

 

 
 

 

As informações financeiras contidas e analisadas a seguir são derivadas das nossas demonstrações 

financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro 2017, 2016 e 2015. Todas as 

demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as normais contábeis aplicáveis à nossa 

Companhia nos respectivos exercícios, sendo que as demonstrações financeiras consolidadas referentes ao 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 foram preparadas conforme as Normas 

Internacionais de Relatório Financeiro (International Financial Reporting Standards – IFRS), emitidas pelo 

Comitê Internacional de Normas Contábeis (International Accounting Standards Board – IASB) e também 

de acordo com as práticas adotadas no Brasil (BR GAAP).  

 

Em 31 de dezembro de 2017, incorporamos a Prática Participações S.A., companhia aberta, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 10.747.021/0001-29 (“Incorporada” ou “Prática Participações”), nos termos e condições 

do “Protocolo e Justificação de Incorporação da Prática Participações S.A. pela Prática Klimaquip Indústria 

e Comércio S.A.”, celebrado entre os administradores da Incorporada e de nossa Companhia – enquanto 

subsidiária - em 31 de dezembro de 2017 (“Incorporação”).  

 

A Incorporação foi aprovada por meio da realização de Assembleia Geral Extraordinária de ambas 

companhias em 31 de dezembro de 2017. Sendo assim, nos termos dos arts. 224 a 227 e 264 da Lei n° 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), a Incorporada foi 

extinta, e nossa Companhia sucedeu a Incorporada em todos seus bens, direitos e obrigações, dentre outras 

consequências. 

 

Dessa forma, as informações abaixo consideram a implementação da Incorporação em 31 e dezembro de 

2017. Para uma melhor compreensão sobre a evolução de nossa situação financeira e patrimonial indicamos 

no item 10.9 deste Formulário de Referência informações financeiras consolidadas da Prática Participações, 

referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 comparadas às nossas 

informações financeiras consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. 

 

As informações constantes nesta seção 10 do Formulário de Referência devem ser lidas e analisadas em 

conjunto com as nossas demonstrações financeiras consolidadas, disponíveis em nosso site 

(http://ri.praticafornos.com.br) e no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). 

 

a) Comentários dos Diretores sobre as condições financeiras e patrimoniais gerais 

 

Visão geral 

 

Somos um grupo que atua no setor industrial com a fabricação de fornos e equipamentos voltados para os 

mercados de panificação e gastronômico sob as marcas “Prática Technipan” e “Prática Technicook”, bem 

como na produção de equipamentos para conservação e congelamento de alimentos sob a marca 

“Klimaquip”, visando o abastecimento tanto do mercado interno, quanto do mercado internacional. Além 

destes, distribuímos marcas com produtos que completam nossa oferta ao mercado. 

 

Temos como missão levar qualidade e produtividade ao ambiente de preparo de alimentos. Entendendo que 

este mercado de serviços de alimentação busca produtividade, segurança, eficiência energética e redução 

de custos, oferecemos equipamentos confiáveis e com tecnologia de ponta para preparo, conservação e 

transporte de alimentos. Acreditamos que estar próximos aos nossos clientes, conhecendo suas necessidades 

e os apoiando com soluções integradas e uma completa rede de suporte pré e pós-venda. 

 

Fato importante ocorrido em 2015 foi a criação da subsidiaria Pratica Products Inc., sediada em Austin, 

Estado do Texas nos Estados Unidos. Essa sociedade tem como atribuições a distribuição e comercialização 

de equipamentos no mercado norte americano, sendo parte do projeto de internacionalização da Companhia. 

 

Nossa atuação é pautada no princípio da qualidade total, fabricando produtos robustos e de acabamento 

cuidadoso, com foco em eficiência energética, tecnologia e automação de processos em ambientes de 

preparo de alimentos. Como fruto de nossos esforços voltados à qualidade de nossos produtos, contamos 

com certificações de reconhecimento internacional, tais como NSF, National Science Foundation, UL, 

Underwriters Laboratories, e ISO 9001, e também com prêmios de reconhecimento nacional, como o 
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais 

 

 

 

 
Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho recebido em 2012 e o Prêmio Mineiro de Qualidade em 2013. 

 

 

A tabela abaixo apresenta os principais indicadores levados em consideração pela nossa administração na 

condução de nossos negócios: 

 

 
Exercício social encerrado em Variações horizontais 

2017 2016 2015 2017 x 2016 2016 x 2015 

(em R$ mil) (em %) 

Receita líquida de vendas 95.646 58.298 10.800 64,06% 439,8% 

EBITDA(1) 15.488 9.852 1.885 57,21% 422,7% 

Margem EBITDA(2) 16,19% 16,90% 17,45% -4,20% -3,2% 

Lucro bruto 44.702 27.203 4.021 64,33% 576,5% 

Lucro líquido 7.552 4.042 407 86,84% 893,1% 

Margem Líquida(3) 7,90% 6,93% 3,77% 14,00% 83,8% 

Patrimônio Líquido 45.599 36.238 10.186 25,83% 255,8% 

Dívida Bruta(4) 22.167 18.834 4.877 17,70% 286,2% 

Curto prazo 13.269 8.872 2.461 49,56% 260,5% 

Longo prazo 8.898 9.962 2.416 -10,68% 312,3% 
(1) O EBITDA consiste no resultado líquido do exercício, acrescido do resultado financeiro líquido, do imposto de renda, da 

contribuição social e das depreciações e amortizações. O EBITDA não é medida de desempenho financeiro elaborada segundo 

as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e IFRS, e tampouco deve ser considerado como uma alternativa ao lucro líquido, um 
indicador de desempenho operacional, uma alternativa aos fluxos de caixa ou como indicador de liquidez. O EBITDA é 

utilizado pela Companhia como indicador de seu desempenho operacional. A Companhia entende que esse indicador é 

apropriado para uma melhor compreensão do seu desempenho financeiro, bem como da sua capacidade de cumprir com 
obrigações passivas e obter recursos para arcar com suas despesas de capital e de capital de giro, uma vez que apresenta os 

resultados relacionados apenas às suas atividades operacionais, isentos de impactos de operações financeiras, pagamento de 

impostos e ajustes contábeis como a depreciação e a amortização. Ademais, a Companhia acredita que o EBITDA fornece uma 
medida útil de seu desempenho, que é amplamente utilizada por investidores e analistas para avaliar desempenho e comparar 

companhias. Entretanto, esse indicador não reflete a real geração de caixa da Companhia e não deve ser usado como tal. Para 

uma reconciliação entre o lucro líquido e o EBITDA, vide item 3.2 deste Formulário de Referência. 
(2) EBITDA do exercício dividido pela receita operacional líquida do exercício. 
(3) Lucro líquido do exercício dividido pela receita operacional líquida do exercício. 
(4) A Dívida Bruta corresponde às dívidas financeiras da Companhia (empréstimos e financiamentos) de curto e longo prazo. 

 

No que tange as nossas principais condições patrimoniais, destacamos os indicadores de dívida líquida, 

índice de liquidez corrente e patrimônio líquido, cuja evolução é acompanhada por nossa administração. 

 

Nossa dívida líquida é calculada pelos nossos empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos após 

a dedução dos valores mantidos no caixa e equivalentes de caixa. A tabela a seguir apresenta o 

comportamento deste indicador nos exercícios sociais de 2017, 2016 e 2015: 

 

 

Indicadores financeiros 

No exercício social encerrado em 

 31 de dezembro de 

2017 2016 2015 

(em R$ mil) 
 

Empréstimos e financiamentos Curto prazo 13.269 8.872 2.461 

Empréstimos e financiamentos Longo prazo 8.898 9.962 2.416 

Dívida Bruta 22.167 18.834 4.877 

(-) Caixa e equivalente de caixa 4.118 6.465 200 

Dívida Líquida 18.049 12.369 4.677 
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais 

 

 

 

 
 

O aumento da dívida líquida entre os anos de 2015 e 2016 no montante de R$ 7.692 ou 164,46% decorreu 

da incorporação da Prática Produtos S.A. pela nossa Companhia em 31 de maio de 2016. Os saldos de 

endividamento da Prática Produtos foram transferidos para a nossa Companhia que sucedeu a Prática 

Produtos em suas obrigações.  

 

O índice de liquidez corrente é calculado pela divisão do nosso ativo circulante pelo nosso passivo 

circulante. Nossos índices de liquidez para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 

2015 estão apresentados na tabela a seguir:  

 

 

Indicadores financeiros 

Em 31 de dezembro de 

2017 2016 2015 

(em R$ mil) 

Ativo Circulante 50.317 41.873 6.421 

Passivo Circulante 36.588 27.814 7.308 

Índice de liquidez corrente 1,37 1,50 0,88 

 

 

Com relação ao nosso patrimônio líquido, em 31 de dezembro de 2017 o valor consolidado foi de R$ 45,6 

milhões, comparado a R$36,2 milhões em 31 de dezembro de 2016 e R$10,2 milhões em 31 de dezembro 

de 2015. A variação ocorrida no período entre 2015 e 2016 é explicada, principalmente, pela incorporação 

da Prática Produtos S.A. ocorrida em 31 de maio de 2016. Por sua vez, a variação entre os períodos de 2016 

e 2017 é explicada, principalmente, pela incorporação reversa da Prática Participações S.A. ocorrida em 31 

de dezembro de 2017. 

 

No que tange às nossas principais condições financeiras, apresentamos um aumento no volume de vendas 

nos exercícios de 2015 a 2017 que foram refletidos em uma elevação de 785,60% de nossa receita líquida 

de vendas, que passou de R$10,8 milhões em 2015 para R$95,6 em 2017. A variação significativa no 

período é explicada, principalmente, pelas incorporações societárias ocorridas no período. Considerando a 

receita do grupo, registramos um aumento de 13,8%, passando de R$84,0 milhões em 2015 para R$95,6 

milhões em 2017. 

 

O lucro líquido apurado entre os períodos de 2015 a 2017 apresentou um aumento de 1.800%, que passou 

de R$0,4 milhão em 2015 para R$7,6 em 2017. A variação positiva no resultado é explicada, 

principalmente, pelo aumento das vendas no período, aumento na margem bruta e melhor gerenciamento 

das despesas com a redução dos gastos com fixos, além da incorporação reversa da Prática Participações 

S.A. ocorrida em 31 de dezembro de 2017. 

 

 

b) Estrutura de capital  

 

A nossa Companhia entende que a sua atual estrutura de capital, mensurada principalmente pela relação do 

seu passivo total e seu patrimônio líquido apresenta níveis adequados de alavancagem. 

 

Em 31 de dezembro de 2017, nosso patrimônio líquido era de R$45,6 milhões, comparado a R$36,2 

milhões em 31 de dezembro de 2016 e R$10,2 milhões em 31 de dezembro de 2015.  

 

Em 31 de dezembro de 2017, a nossa estrutura de capital era composta por 50,99% de capital próprio 

(patrimônio líquido) e 49,01% de capital de terceiros (passivo total), comparados a 52,28% de capital 

próprio e 47,72% de capital de terceiros em 31 de dezembro de 2016. Em 31 de dezembro de 2015, a nossa 

estrutura de capital era composta de 48,90% e 51,10% de capital próprio e de capital de terceiros, 

respectivamente, conforme evidenciado pela tabela a seguir:  

 

Em 31 de dezembro de 

 
2017 2016 2015 

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

PÁGINA: 87 de 251

Formulário de Referência - 2018 - PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. Versão : 2



10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nossa administração acompanha constantemente a relação entre capital próprio e capital de terceiros 

visando a manutenção de uma relação ótima que propicie maior retorno ao capital investido por nossos 

acionistas sem depreciação de nossa liquidez, buscando assim a sustentabilidade de nosso negócio no longo 

prazo. 

 

 

c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos  

 

Nossa administração acredita que possuímos capacidade de pagamento de todos os nossos compromissos 

financeiros de curto e longo prazo. Esta situação tem sido estável ao longo dos anos como atestam nossos 

índices de liquidez corrente (calculado pela divisão do nosso ativo circulante pelo passivo circulante) e de 

endividamento (calculado pela divisão da dívida líquida – empréstimos e financiamentos de curto e longo 

prazo menos caixa e equivalentes de caixa – pelo EBITDA dos últimos 12 meses).  

 

Acreditamos que a manutenção da nossa saúde econômica financeira é consequência da estratégia de gestão 

conservadora dos nossos ativos que visa a maximizar o giro dos ativos operacionais e dimensiona 

investimentos buscando não ultrapassar os padrões de endividamento previstos. 

 

d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes 

utilizadas 

 

Nos últimos três exercícios sociais, temos utilizado recursos de nossos acionistas por meio de retenção de 

lucros, nossa geração de caixa próprio e, principalmente, empréstimos contratados junto a instituições 

financeiras para financiar as nossas necessidades de capital. 

 

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, nossas operações 

proporcionaram uma geração de caixa líquido de R$5,17 milhões, R$9,92 milhões e R$0,87 milhões, 

respectivamente, enquanto nossas atividades de financiamento foram responsáveis por uma geração de 

caixa líquido nos mesmos períodos de –R$1,77 milhões, R$8,22 milhões e R$0,03 milhões. 

 

e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que 

pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez 

 

As principais fontes de recurso para as nossas necessidades de capital que pretendemos utilizar no curso 

regular dos nossos negócios são o nosso caixa operacional e empréstimos e financiamentos, sem prejuízo 

de recursos que possam vir a ser obtidos no mercado de capitais. Acreditamos que essas disponibilidades 

são suficientes para atender as nossas necessidades regulares de capital. Acreditamos ter acesso rápido a 

linhas de crédito, considerando os bons índices de avaliação junto a instituições financeiras, caso haja 

descasamento entre essas disponibilidades e as nossas obrigações vincendas no curto prazo.  

 

f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo dos nossos empréstimos e financiamentos era de R$22,17 milhões 

(R$18,83 milhões e R$4,88 milhões em 31 de dezembro de 2016 e 2015, respectivamente). Nossa dívida 

líquida é calculada pela soma dos nossos empréstimos e financiamentos registrados no passivo circulante 

e não circulante, deduzidos dos valores registrados como caixa e equivalente de caixa, e totalizou R$18,05 

milhões em 31 de dezembro de 2017 (R$12,38 milhões e R$4,68 milhões em 31 de dezembro de 2016 e 

2015, respectivamente). 

Patrimônio Líquido 45.599 49,01% 36.238 47,72% 10.186 51,10% 

Passivo total 47.443 50,99% 39.706 52,28% 9.744 48,90% 

Total 93.042 100,0% 75.944 100,0% 19.930 100,0% 
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As variações ocorreram principalmente pelas incorporações societárias ocorridas no período. Em 31 de 

dezembro de 2017, o saldo dos nossos empréstimos e financiamentos era de R$22,17 milhões (R$18,83 

milhões e R$37,07 milhões em 31 de dezembro de 2016 e 2015, respectivamente). Nossa dívida líquida 

totalizou R$18,05 milhões em 31 de dezembro de 2017 (R$12,38 milhões e R$29,95 milhões em 31 de 

dezembro de 2016 e 2015, respectivamente). 

 

As principais características da nossa dívida líquida, com base em nossas demonstrações financeiras 

consolidadas, estão indicadas na tabela abaixo (em mil R$):  

 

Modalidade Moeda Indexador 2017 2016 2015 

Capital de giro Reais Pré fixada 10.810 12.402 4.877 

Finame máquinas Reais Pré fixada 0 0 0 

Finame PSI Reais Pré fixada 0 0 0 

Financiamento de ativo imobilizado (c) Reais Pré fixada 10.912 6.234 0 

Financiamento com cartão de crédito Reais Pré fixada 445 198 0 

CCB Reais  0 0 0 

Consórcio Reais  0 0 0 

Parte relacionada (vide nota 12)   0 0 0 

Juros a apropriar   0 0 0 

Dívida Bruta   22.167 18.834 4.877 

 

Caixa e Equivalente de caixa   4.118 6.465 200 

 

Dívida Líquida     18.049 12.369 4.677 

 

 

A tabela a seguir evidencia o perfil de amortização dos nossos empréstimos e financiamentos em 31 de 

dezembro de 2017:  

 

Vencimento 

2018 2019 2020 2021 
2022 em 

diante 
Total 

(em R$ mil) 

13.269 3.426 1.609 3.109 754 22.167 

 

 

(i) Contratos de empréstimo e financiamento relevantes 

 

Empréstimos para Capital de giro 

 

Em 31 de dezembro de 2017, tínhamos 11 contratos de financiamento para capital de giro, que se 

caracterizam como operações com taxas de juros pré-fixadas. Os contratos têm vigência variada de 24 a 48 

meses, com pagamento de juros e amortização do principal da dívida que variam entre 18 e 42 meses. Os 

contratos contam com carência de 3 a 18 meses. Em 31 de dezembro de 2017, as taxas de juros pré-fixadas 

dos nossos contratos, nesta modalidade de financiamento, variavam de 8% a 19% ao ano. Nossas obrigações 

nestes contratos são garantidas por avais prestados por acionistas controladores, bem como por garantia de 

imóveis, equipamentos e recebíveis. Em 31 de dezembro de 2017, o saldo em aberto desses contratos era 

de R$ 10,8 milhões. Os contratos mais relevantes são: 

 

 Banco do Brasil – Nota de crédito à Exportação – BNDES PSI - com um valor tomado em 31 de 

dezembro de 2017 de R$ 1,6 milhão, garantido por avais prestados por nossos acionistas 

controladores; e 

 

 Banco Santander – 4131- com um valor tomado em 31 de dezembro de 2017 de R$1,8 milhão, 
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garantido por avais por nossos acionistas controladores. 

 

Empréstimos para Financiamento de ativo imobilizado 

 

Em 31 de dezembro de 2017, tínhamos 31 contratos de financiamento para financiamento de ativo 

imobilizado, que se caracterizam como operações com taxas de juros pré-fixadas. Os contratos têm vigência 

variada de 36 a 96 meses, com pagamentos de juros e amortização do principal da dívida que variam entre 

36 e 72 meses. Os contratos contam com carência de 6 a 24 meses. Em 31 de dezembro de 2017, as taxas 

de juros pré-fixadas dos nossos contratos nesta modalidade de financiamento variavam de 4% a 17,82% ao 

ano. Nossas obrigações nestes contratos são garantidas em propriedade fiduciária aos bens vinculados a 

cada aquisição, além de garantia de terreno e imóvel, e ainda, por avais prestados por acionistas 

controladores. Em 31 de dezembro de 2017, o saldo em aberto desses contratos era de R$ 10,9 milhões. Os 

contratos mais relevantes são: 

 

 BDMG –FINAME - com um valor tomado em 31 de dezembro de 2017 de R$ 3.051 mil, garantido 

propriedade fiduciária dos bens adquiridos; 

 

 BDMG (16 contratos) - com um valor tomado em 31 de dezembro de 2017 de R$ 6,9 milhões, 

garantido pelos equipamentos objeto do contrato, a modalidade deste financiamento é FINAME 

fabricante; e 

 

 BNDES (2 contratos) – com um valor tomado em 31 de dezembro de 2017 de R$ 1,9 milhão, 

garantido pelo prédio. 

 

 

(ii) Outras relações de longo prazo com instituições financeiras 

 

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, não possuíamos quaisquer 

outras relações de longo prazo com instituições financeiras além daquelas citadas em nossas demonstrações 

financeiras e respectivas notas explicativas. 

 

(iii) Grau de subordinação entre as dívidas 

 

Nossos contratos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis são garantidos por meio de 

diversos instrumentos, incluindo alienação fiduciária de ativos nos contratos das operações de 

FINAME/PSI e Leasing, notas promissórias e aval prestado por acionistas controladores.  

 

As operações garantidas por alienação fiduciária de bens foram classificadas como sendo de garantia real 

e estariam excluídas em caso de concurso de credores. As demais obrigações foram classificadas como 

garantia quirografária e não há subordinação entre elas. 

 

Em caso de eventual concurso de credores, as obrigações classificadas em nosso passivo de natureza 

trabalhista e tributária possuem preferência em relação às dívidas quirografárias, nos termos da Lei 

11.101/2005. 

 

 

(iv) Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de 

endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à 

alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle 

societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições 

 

Nossos contratos de financiamento não contêm cláusulas que nos sujeitem a condições restritivas, sejam de 

distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio, manutenção de índices financeiros mínimos ou 

máximos. Entretanto, em alguns contratos existem cláusulas de vencimento antecipado atreladas à 

ocorrência de mudanças ou transferência do controle societário de nossa Companhia, bem como 

incorporação, fusão ou cisão. Até 31 de dezembro de 2017 observamos todas as obrigações a nós impostas 

no âmbito dos contratos financeiros de que somos partes. 
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g) Limites dos financiamentos já contratados e percentuais já utilizados 

 

Não possuíamos, em 31 de dezembro de 2017, quaisquer empréstimos e financiamentos com limites de 

utilização disponíveis para utilização. 

 

h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 

 

As informações financeiras contidas e analisadas a seguir são derivadas das nossas demonstrações 

financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro 2017, 2016 e 2015. Todas as 

demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as normais contábeis aplicáveis à nossa 

Companhia nos respectivos exercícios, sendo que as demonstrações financeiras consolidadas referentes ao 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 foram preparadas conforme as Normas 

Internacionais de Relatório Financeiro (International Financial Reporting Standards – IFRS), emitidas pelo 

Comitê Internacional de Normas Contábeis (International Accounting Standards Board – IASB) e também 

de acordo com as práticas adotadas no Brasil (BR GAAP). Para uma melhor compreensão sobre a evolução 

de nossa situação financeira e patrimonial, indicamos no item 10.9 deste Formulário de Referência 

informações financeiras consolidadas da Prática Participações S.A. (sociedade por nós incorporada em 31 

de dezembro de 2017) referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

comparadas às nossas informações financeiras consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31 

de dezembro de 2017. 

 

Demonstrações de Resultado 

 

Apresentação das principais contas das nossas demonstrações de resultados 

 

Receita operacional de vendas 

 

A receita operacional da venda de bens no curso normal das atividades é medida pelo valor justo da 

contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida quando existe evidência 

convincente de que os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade dos bens foram 

transferidos para o comprador, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para 

nós, de que os custos associados e a possível devolução de mercadorias pode ser estimada de maneira 

confiável, de que não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos e de que o valor da receita 

operacional possa ser mensurada de maneira confiável. Caso seja provável que descontos serão concedidos 

e o valor possa ser mensurado de maneira confiável, então o desconto é reconhecido como uma redução da 

receita operacional conforme as vendas são reconhecidas. 

 

O momento correto da transferência de riscos e benefícios varia dependendo das condições individuais do 

contrato de venda. Para venda interestadual, a transferência normalmente ocorre no momento do 

carregamento das mercadorias no transportador dentro da nossa fábrica. Para as vendas estaduais, a 

transferência normalmente ocorre quando o produto é entregue no armazém do cliente ou no momento do 

carregamento das mercadorias no transportador. Via de regra, o comprador não tem direito de devolução 

para tais produtos. 

 

Custos dos produtos vendidos  

 

Os custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados são compostos de (i) matérias-primas e outros 

materiais usados e consumidos na produção; (ii) fretes de matérias primas; (iii) outros custos industriais, 

incluindo depreciação, custo de mão de obra, serviços de terceiros, entre outros. 

 

Receitas financeiras e despesas financeiras 

 

As receitas financeiras abrangem basicamente descontos obtidos e juros recebidos. A receita de juros é 

reconhecida no resultado através do método de juros efetivo. As despesas financeiras abrangem basicamente 

as despesas com juros passivos, descontos concedidos e tarifas bancárias. 

 

Os pagamentos mínimos de arrendamento efetuados sob arrendamentos financeiros são alocados entre 

despesas financeiras e redução do passivo em aberto. As despesas financeiras são alocadas a cada período 
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durante o prazo do arrendamento visando a produzir uma taxa periódica constante de juros sobre o saldo 

remanescente do passivo. 

 

Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido 

 

A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos correntes e diferidos. O 

imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado, a menos que estejam relacionados a 

itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber 

esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou 

substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos 

impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O imposto diferido é reconhecido com relação às 

diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os 

correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que 

se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram 

decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras. 

 

Participações sobre o lucro 

 

Nossa política de remuneração de nossos funcionários engloba uma parcela variável de participação nos 

nossos resultados, vinculada ao alcance de metas operacionais e objetivos específicos definidos pela nossa 

administração e aprovada anualmente para cada colaborador. 

 

Apresentamos a seguir as explicações das principais variações ocorridas e as explicações sobre nosso 

resultado, a partir das nossas demonstrações financeiras 

 

 

Discussão das principais variações nas demonstrações de resultados para os exercícios sociais encerrados 

em 31 de dezembro de 2017 e 2016. 

 

Demonstração do Resultado 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2017  

 

2016  

 

Variação 

17x16 

(R$ mil) (%)¹ (R$ mil) (%)¹ (%) 

Receita líquida de vendas 95.645 100% 

 

58.298 100,0% 

 

64,1% 

Custo dos produtos vendidos (50.943) -53,26% (31.095) -53,3% 63,8% 

Lucro bruto 44.702 46,73% 27.203 46,7% 64,3% 
 

Despesas administrativas (19.428) -20,31% 

 

(11.162) -19,1% 

 

74,1% 

Despesas comerciais (11.976) -12,52% (7.053) -12,1% 69,8% 

Depreciação e amortização (638) -0,67% (446) -0,8% 43,0% 

Resultado de equivalência patrimonial (3) 0% 

 

0 0,0% 

 

- 

Outras receitas (despesas) operacionais  (438) -0,45% (279) -0,5% 57,0% 

Participações sobre o lucro 0 0% 0 0,0% - 

Lucro operacional antes do resultado 

financeiro 
13.101 13,70% 8.263 14,2% 58,6% 

 

Despesas financeiras (3.725) -3,9% 

 

(2.939) -5,0% 

 

26,7% 

Receitas financeiras 1.140 1,2% 1.155 2,0% -1,3% 

Resultado financeiro, líquido (2.585) -2,7% (1.784) -3,1% 44,9% 
 

Lucro antes do imposto de renda e da 

contribuição social 
10.516 

11,0% 

 
 6.479 11,1%  62,3% 

 

Imposto de renda e contribuição social correntes (2.292) -2,4% 

 

(1.600) -2,7% 

 

43,3% 

Imposto de renda e contribuição social diferidos (672) -0,7% (837) -1,4% -19,7% 

Lucro antes das participações 7.552 7,9% 4.042 6,9% 86,8% 
 

Lucro do exercício 7.552 7,9%  4.042 6,9%  26,7% 
1Em relação à receita líquida de vendas. 
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Receita líquida de vendas 

 

Nossa receita líquida de vendas totalizou R$95,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro 

de 2017, representando um aumento de R$37,35 milhões ou 64,1%, quando comparado ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2016, quando totalizou R$58,3 milhões, em razão, principalmente, dos 

seguintes fatores: (i) incorporação societária da Prática Participações S.A. e (ii) aumento no volume de 

vendas. 

 

Custos dos produtos vendidos 

 

Nossos custos dos produtos vendidos totalizaram R$50,94 milhões no exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2017, representando um aumento de R$19,85 milhões ou 63,8%, quando comparados ao 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, quando totalizou R$31,09 milhões, em razão, 

principalmente, do maior volume de vendas registrado no período. Em termos percentuais o aumento 

registrado está em linha com o aumento da receita líquida do período que foi de 64,1%. 

 

Despesas/receitas operacionais  

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, nossas despesas operacionais totalizaram R$31,6 

milhões, representando um aumento de R$12,7 milhões ou 66,9%, em comparação ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2016, quando totalizaram R$18,9 milhões, conforme tabela abaixo. 

 

 

Despesas Administrativas e Comerciais 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2017   

  

2016   

  

Variação 

17x16 

(R$ mil) (%)¹ (R$ mil) (%)¹ (%) 

Despesas administrativas (19.428) 61,5% 

 

(11.162) 59,0% 

 

74,1% 

Despesas comerciais (11.976) 37,9% (7.053) 37,3% 69,8% 

Depreciação e amortização (638) 2,0% (446) 2,4% 43,0% 

Resultado de equivalência patrimonial 3 0,0% 0 0,0% - 

Outras receitas (despesas) operacionais  438 -1,4% (279) 1,5% -257,0% 

Participações sobre o lucro 0 0,0% 0 0,0% - 

Total (31.601) 100,0% (18.940) 100,0% 66,9% 

¹ Em relação ao total. 

 

O aumento das despesas administrativas e comerciais pode ser explicado, principalmente, pela incorporação 

da Prática Participações S.A. ocorrida em 31 de dezembro de 2017. 

 

Resultado financeiro líquido 

 

Resultado Financeiro 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2017   

  

2016   

  

Variação 

17x16 

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

Despesas financeiras (3.725) 

 

(2.939) 

 

26,74% 

Receitas financeiras 1.140 1.155 -1,30% 

Resultado financeiro líquido (2.585) (1.784) 44,90% 

 

 

O resultado financeiro representou um custo de R$2,6 milhões em 2017, aumento de R$0,8 milhão, ou 

44,9% quando comparado com o exercício de 2016 quando o valor representou R$1,8 milhão. Esse aumento 
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pode ser explicado, principalmente, pela incorporação da Prática Participações S.A. ocorrida em 31 de 

dezembro de 2017. 

 

Imposto de renda e contribuição social – Correntes e diferidos 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, nossos gastos com imposto de renda e 

contribuição social – correntes e diferidos totalizaram R$2,96 milhões, representando um aumento de 

R$527 mil ou 21,6%, quando comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, quando 

totalizaram R$2,44 milhões. O aumento de nossos gastos com imposto de renda e contribuição social, 

decorre, principalmente, do aumento do lucro tributável.  

 

Lucro Líquido do Exercício 

 

Em razão dos fatores acima elencados, nosso lucro líquido totalizou de R$7,5 milhões no exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2017, comparado a um lucro de R$4,0 milhões no mesmo período de 

2016. 

 

 

Discussão das principais variações nas demonstrações de resultados para os exercícios sociais encerrados 

em 31 de dezembro de 2016 e 2015. 

 

Demonstração do Resultado 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2016   

  

2015   

  

Variação 

16x15 

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

  

 

  

  

Receita líquida de vendas 58.298 100,0% 10.800 100,0% 440% 

Custo dos produtos vendidos (31.095) -53,3% (6.779) -62,8% 359% 

Lucro bruto 27.203 46,7% 4.021 37,2% 577% 

    

Despesas administrativas (11.162) -19,1% (1.515) -14,0% 637% 

Despesas comerciais (7.053) -12,1% (1.034) -9,6% 582% 

Depreciação e amortização (446) -0,8% 0 0,0% - 

Resultado de equivalência patrimonial 0 0,0% 0 0,0% - 

Outras receitas (despesas) operacionais  (279) -0,5% (137) -1,3% 104% 

Participações sobre o lucro 0 0,0% (3) 0,0% -100% 

Lucro operacional antes do resultado 

financeiro 
8.263 14,2% 1.332 12,3% 520% 

    

Despesas financeiras (2.939) -5,0% (969) -9,0% 203% 

Receitas financeiras 1.155 2,0% 67 0,6% 1624% 

Resultado financeiro, líquido (1.784) -3,1% (902) -8,4% 98% 

       

Lucro antes do imposto de renda e da 

contribuição social 
6.479 11,1% 433 4,0% 1396% 

   

Imposto de renda e contribuição social correntes (1.600) -2,7% 0 0,0% - 

Imposto de renda e contribuição social diferidos (837) -1,4% (23) -0,2% 3539% 

Lucro antes das participações 4.042 6,9% 407 3,8% 893% 
   

Lucro do exercício  
1Em relação à receita líquida de vendas. 4.042 6,9%  407 3,8%  893% 

 

 

Receita líquida de vendas 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, nossa receita líquida de vendas totalizou R$58,3 

milhões, representando um aumento de R$47,5 milhões ou 440%, quando comparado ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2015, quando totalizou R$10,8 milhões, em razão, principalmente, da 

incorporação da Prática Produtos ocorrida em 31 de março de 2016.  
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Custos dos produtos vendidos 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, nossos custos dos produtos vendidos totalizaram 

R$31,1 milhões, representando um aumento de R$24,3 milhões ou de 359%, quando comparado ao 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, quando totalizaram R$6,8 milhões, em razão, 

principalmente, do maior volume de vendas. Em termos percentuais o aumento registrado entre os anos de 

2016 e 2017 está em linha com o aumento da receita líquida de vendas do período. 

 

Despesas/receitas operacionais  

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, nossas despesas operacionais totalizaram 18,9 

milhões, representando um aumento de R$16,3 milhões ou 604%, quando comparado ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2015, quando totalizaram R$2,7 milhão, conforme tabela abaixo. 

 

Despesas operacionais 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2016   

  

2015   

  

Variação 

16x15 

(R$ mil) (%)¹ (R$ mil) (%)¹ (%)  

Despesas administrativas (7.053) 37,3% 

 

(1.515) 56,4% 

 

366% 

Despesas comerciais (446) 2,4% (1.034) 38,5% -57% 

Depreciação e amortização 0 0,0% 0 0,0% - 

Resultado de equivalência patrimonial (279) 1,5%  0 0,0%  - 

Outras receitas (despesas) operacionais  0 0,0% 

 

(137) 5,1% 

 

-100% 

Participações sobre o lucro 0 100,0% 0 0% - 

Total de despesas/receitas operacionais (18.904) (%)¹ (2.686) 100,0% 604% 

¹ Em relação ao total. 

 

O aumento das despesas administrativas e comerciais pode ser explicado, principalmente, pela incorporação 

da Prática Participações S.A. ocorrida em 31 de março de 2016. 

 

Resultado financeiro líquido 

 

Resultado Financeiro 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2016   

  

2015   

  

Variação 

17x16 

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

Despesas financeiras (2.939) 

 

(969) 

 

203,3% 

Receitas financeiras 1.155 67 1.623,8% 

Resultado financeiro líquido (1.784) (902) 97,8% 
1 Em relação ao resultado financeiro líquido. 
 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, o resultado financeiro totalizou um valor 

negativo de R$1,8 milhão, representando um aumento de R$0,9 milhões ou 97,8% quando comparado ao 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, quando totalizou um valor negativo de R$0,9 

milhão. Esse aumento decorreu, principalmente, da incorporação da Prática Produtos S.A. ocorrida em 31 

de maio de 2016. 

 

Imposto de renda e contribuição social – Correntes e diferidos 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, nossos gastos com Imposto de renda e 

contribuição social – correntes e diferidos totalizaram R$2,44 milhões, representando um aumento de 

R$2,41 milhões ou 10.496%, quando comparados com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2015, quando totalizaram R$23 mil, em razão, principalmente, do lucro auferido no período.  

 

Lucro Líquido do Exercício 
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Em razão dos fatores acima elencados, nosso lucro líquido totalizou R$4,0 milhões no exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2016, comparado a um lucro líquido de R$0,4 milhão no mesmo período 

de 2015. 

 

 

Balanços patrimoniais 

 

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

2016 

 

  

Balanços patrimoniais 

Em 31 de dezembro de  

2017 
Análise 

Vertical 
  

  

2016 
Análise 

Vertical 
  

  

Variação 

17 x 16 

(R$ mil) (%)¹ (R$ mil) (%)¹ (%) 

Ativo   

 

  

 

 

Circulante      

Caixa e equivalentes de caixa 4.118 4,4% 6.465 8,5% -36,3% 

Contas a receber de clientes 26.083 28,0% 18.882 24,9% 38,1% 

Estoques 16.547 17,8% 12.949 17,1% 27,8% 

Impostos a recuperar 1.046 1,1% 637 0,8% 64,2% 

Despesas antecipadas 345 0,4% 645 0,8% -46,5% 

Dividendos a receber 63 0,1% 0 0,0% - 

Outros créditos 2.115 2,3% 2.295 3,0% -7,8% 

Total do ativo circulante 50.317 54,1% 41.873 55,1% 20,2% 

   

Não circulante      

Ativo fiscal diferido 2.950 3,2% 3.820 5,0% -22,8% 

Outros ativos não circulantes 198 0,2% 90 0,1% 120,0% 

Investimentos 332 0,4% 0 0,0% - 

Imobilizado 30.102 32,4% 28.582 37,6% 5,3% 

Intangível 9.143 9,8% 1.579 2,1% 479,0% 

Total do ativo não circulante 42.725 45,9% 34.071 44,9% 25,4% 

Total do ativo 93.042 100,0% 75.944 100,0% 22,5% 
1 Em relação ao total do ativo. 

 

 

  

Balanços patrimoniais 

Em 31 de dezembro de  

2017 
Análise 

Vertical 
  

  

2016 
Análise 

Vertical 
  

  

Variação 

17 x 16 

(R$ mil) (%)¹ (R$ mil) (%)¹ (%) 

Passivo Circulante   

 

  

 

 

Empréstimos e financiamentos 13.269 14,3% 8.872 11,7% 49,6% 

Fornecedores 9.892 10,6% 8.420 11,1% 17,5% 

Obrigações tributarias 1.594 1,7% 1.761 2,3% -9,5% 

Impostos e contribuições a recolher 470 0,5% 453 0,6% 3,8% 

Salários e encargos sociais a pagar 2.039 2,2% 1.821 2,4% 12,0% 

Receita antecipada 878 0,9% 507 0,7% 73,2% 

Adiantamentos de clientes 2.867 3,1% 3.128 4,1% -8,3% 

Dividendos a pagar 1.794 1,9% 412 0,5% 335,4% 

Provisões 1.903 2,0% 1.180 1,6% 61,3% 

Outras obrigações 1.882 2,0% 1.260 1,7% 49,4% 

Total do passivo circulante 36.588 39,3% 27.814 36,6% 31,5% 

        

Não Circulante       

Empréstimos e financiamentos 8.898 9,6% 9.962 13,1% -10,7% 

Provisão para contingência 911 1,0% 868 1,1% 5,0% 

Passivo fiscal diferido 1.046 1,1% 1.062 1,4% -1,5% 
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1 Em relação ao total do passivo e do patrimônio líquido. 

 

Ativo Circulante 

 

Caixa e equivalentes de caixa 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de nosso caixa e equivalentes de caixa totalizou R$4,1 milhões, 

apresentando uma queda de R$2,35 milhões ou 36,3%, quando comparado ao mesmo saldo verificado em 

31 de dezembro de 2016, quando totalizou R$6,47 milhões. Entretanto, acreditamos que o valor de caixa 

no fechamento da nossa Companhia está dentro das nossas expectativas e do limite mínimo estipulado para 

operacionalizar a nossa Companhia. 

 

Contas a receber de clientes 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de contas a receber de clientes totalizou R$26,1 milhões, apresentou 

aumento de R$7,2 milhões ou 38,1%, quando comparado ao mesmo saldo verificado em 31 de dezembro 

de 2016, quando totalizou R$18,8 milhões. Esse aumento decorreu, principalmente, do aumento do número 

de vendas ocorrido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. 

 

Estoques 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de nossos estoques totalizou R$16,5 milhões, apresentando um 

aumento de R$3,6 milhões ou 27,8%, quando comparado ao mesmo saldo verificado em 31 de dezembro 

de 2016, quando totalizou R$12,9 milhões. Essa variação decorreu, principalmente, do aumento do estoque 

de material para revenda que apresentou um aumento no final do ano. 

 

Impostos a recuperar 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de nossos impostos a recuperar totalizou R$1,0 milhão, apresentando 

um aumento de R$0,41 milhões ou 64,2%, quando comparado ao mesmo saldo verificado em 31 de 

dezembro de 2016, quando totalizou R$0,6 milhão. Essa variação é decorrente do maior volume de compras 

ocorrido. 

 

Ativo não circulante 

 

Ativo fiscal diferido 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de nosso ativo fiscal diferido totalizou R$2,9 milhões, apresentando 

uma redução de R$0,87 milhões ou 22,8%, quando comparado ao mesmo saldo verificado em 31 de 

dezembro de 2016, quando totalizou R$3,8 milhões. Esse ativo decorre do imposto diferido sobre prejuízos 

fiscais, e sobre diferenças temporárias registradas durante os exercícios sociais encerrados em 31 de 

dezembro de 2016 e 2017. A redução decorre, principalmente, do aproveitamento do imposto diferido pelos 

lucros obtidos em 2017. 

 

Investimentos 

 

Em 31 de dezembro de 2017, os investimentos totalizaram R$ 0,3 milhão, apresentando um aumento de 

R$0,3 milhão, quando comparados ao saldo verificado em 31 de dezembro de 2016, que era de R$0,0 

Não Circulante 10.855 11,7% 11.892 15,7% -8,7% 

         

Patrimônio líquido         

Capital social 29.068 31,2%  26.224 34,5%  10,8% 

Reservas de capital (111) -0,1%  0 0,0%  - 

Reserva de lucros 14.628 15,7%  7.953 10,5%  83,9% 

Ajuste de avaliação patrimonial 2.031 2,2%  2.061 2,7%  -1,5% 

Ajuste acumulado de conversão (17) 0,0%  0    - 

Patrimônio líquido 45.599 49,0%  36.238 47,7%  25,8% 

           

Total do passivo e do patrimônio líquido 93.042 100,0%  75.944 100,0%  22,5% 
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milhões. Essa variação decorre da incorporação da Prática Participações S.A. ocorrida em 31 de dezembro 

de 2017. 

 

Imobilizado 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de nosso imobilizado totalizou R$30,1 milhões, apresentando um 

aumento de R$1,5 milhões ou 5,3%, quando comparado ao mesmo saldo verificado em 31 de dezembro de 

2016, quando totalizava R$28,6 milhões. 

 

 

Consolidado 

 31/12/2016 

Incorporação 

Prática Par 

S.A. 

Adições Baixas Transf. 31/12/2017 

Custo 

Terrenos 3.975 - - - - 3.975 

Imóveis/Construção 13.638 - - - 206 13.844 

Móveis e utensílios 506 17 10 - - 533 

Computadores e periféricos 82 - - - - 82 

Equipamentos para telefonia 1.027 - 122 (3) - 1.146 

Ferramentas 1.233 - 139 (2) - 1.370 

Máquinas e equipamentos 19.646 3.904 240 (225) - 23.565 

Veículos 76 - 100 - - 176 

Fornos Industriais 312 - - - - 312 

 41.371 3.921 706 (230) 206 45.974 

 

Imobilizações em andamento 

  
206 - 102 - (206) 120 

Construções em andamento 206 - 102 - (206) 120 

       

Depreciação 

Imóveis/Construção 2.546 - (475) - - 3.021 

Móveis e utensílios 291 - (45) - - 336 

Utensílios diversos 62 - (3) - - 65 

Computadores e periféricos 776 - (98) - - 874 

Instalações 339 - (79) - - 418 

Equipamentos para telefonia 29 - (6) - - 35 

Ferramentas 511 - (123) - - 634 

Máquinas e equipamentos 8.137 871 (1.410) 143 - 10.275 

Veículos 34 - (15) - - 49 

Fornos industriais 270 - (16) - - 286 

 12.995 871 2.269 143 - 15.992 

 

Total 28.582 3.050 1.443 87 - 30.102 

 

 

 

Intangível 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de nosso intangível totalizou R$9,2 milhões, apresentando um 

aumento de R$7,6 milhões ou 479%, quando comparado ao mesmo saldo verificado em 31 de dezembro 

de 2016, quando totalizou R$1,6 milhão. Esse aumento decorreu da incorporação da Prática Participações 

em 31 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 
Consolidado 

 31/12/2016 
Incorporação 

Prática Par S.A. 
Adições Baixas Transf. 31/12/2017 
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Custo 

Softwares 1.213 - 83 - - 1.296 

Marcas e patentes 373 - - - - 373 

       

Desenvolvimento de 

produtos 
673 - 997 - - 1.670 

Concessionárias 593 - - - - 593 

Ágio - (10.251) - - - 10.251 

IR diferido sobre 

ágio 
- (3.375) - - - (3.375) 

Amortização 

software 
(693) - (175) - - (686) 

Amortização 

concessionárias 
(580) - (13) - - (593) 

Amortização 

desenvolvimento de 

produtos 

- - (204) - - (204) 

 1.579 6.876 688 - - 9.143 

 

 

 

Passivo circulante 

 

Empréstimos e financiamentos 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de nossos empréstimos e financiamentos de curto prazo totalizaram 

R$13,3 milhões, apresentando um aumento de R$4,4 ou 49,6%, quando comparado ao mesmo saldo 

verificado em 31 de dezembro de 2016, quando totalizou R$8,9 milhões. Esse aumento decorre, 

principalmente, do maior caixa utilizado no financiamento de clientes e aumento do estoque. 

 

Fornecedores 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo a receber de nossos fornecedores totalizou R$9,9 milhões, 

apresentando um aumento de R$1,5 milhão ou 17,5%, quando comparado ao mesmo saldo verificado em 

31 de dezembro de 2016, quando totalizou R$8,4 milhões. 

 

Impostos e contribuições a recolher 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de impostos e contribuições a recolher totalizou R$0,47 milhão, 

apresentando uma redução de R$0,02 milhão ou 3,8%, quando comparado ao mesmo saldo verificado em 

31 de dezembro de 2016, quando totalizou R$0,45 milhão. 

 

Salários e encargos sociais a pagar 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de salário e encargos sociais a pagar totalizou R$2,0 milhões, 

apresentando um aumento de R$0,2 milhões ou 11,1%, quando comparado ao mesmo saldo verificado em 

31 de dezembro de 2016, quando totalizou R$1,8 milhão. Esse aumento decorre, principalmente, do 

aumento no quando de funcionário entre os dois períodos. 

 

Receita antecipada 

 

O saldo de receita antecipada representa as operações de venda para entrega futura. Em 31 de dezembro de 

2017, o saldo de receita antecipada totalizou R$0,9 milhão, apresentando um aumento de R$0,4 milhão ou 

73,2%, quando comparado ao mesmo saldo verificado em 31 de dezembro de 2016, quando totalizou R$0,5 

milhão.  

 

Adiantamentos de clientes 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de adiantamentos de clientes totalizou R$2,9 milhões, apresentando 
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uma variação negativa de R$0,26 milhão ou 8,3%, quando comparado ao mesmo saldo verificado em 31 

de dezembro de 2016, quando totalizou R$ 3,1 milhões. Essa redução não representa mudança nas políticas 

da empresa. 

  

Provisões 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de provisões totalizou R$1,9 milhão, apresentando um aumento de 

R$0,7 milhão ou 61,3%, quando comparado ao mesmo saldo verificado em 31 de dezembro de 2016, 

quando totalizou R$1,2 milhão. 

 
 Consolidado 

 31/12/2017 31/12/2016 

Provisão para comissões 527 430 

Provisões para garantias 483 428 

Provisão para bônus 789 322 

Provisões diversas 104 - 

 1.903 1.180 

 

Passivo não circulante 

 

Empréstimos e financiamentos 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de nossos empréstimos e financiamentos de longo prazo totalizou 

R$8,9 milhões, apresentando uma redução de R$1,1 milhão ou 10,7%, quando comparado ao mesmo saldo 

verificado em 31 de dezembro de 2016, que totalizou R$10,0 milhões. Essa redução decorre, 

principalmente, da transferência de financiamentos de longo prazo para curto prazo. 

 

Provisão para contingências 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo registrado na conta de provisões para contingência totalizou R$0,91 

milhão, apresentando um aumento não significativo de R$0,04 milhão ou 5%, quando comparado ao 

mesmo saldo verificado em 31 de dezembro de 2016, quando totalizou R$0,87. 

 

 
 Consolidado 

 31/12/2017 31/12/2016 

Processos Judiciais trabalhistas 369 510 

Processos Judiciais tributários 431 - 

Processos Judiciais cíveis 111 358 

 911 868 

 

 

 

Patrimônio líquido 

 

Capital Social 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o capital social totalizou R$29,1, apresentando uma variação positiva de 

R$2,8 milhões ou 10,8%, quando comparado ao capital social registrado em 2016, que totalizou R$26,2 

milhões. O aumento do capital decorre da incorporação da Prática Participações S.A. ocorrida em 31 de 

dezembro de 2017. 

 

Reserva de capital 

 

Em 31 de dezembro de 2017, a reserva de capital totalizou um saldo negativo de R$0,1 milhão, 

apresentando uma variação negativa R$0,1 milhão, quando comparado ao saldo zerado verificado em 31 

de dezembro de 2016. O saldo negativo é decorrente da incorporação da Prática Participações S.A. ocorrida 

em 31 de dezembro de 2017 e da provisão do imposto diferido sobre o ágio. 
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 Consolidado 

 31/12/2017 31/12/2016 

Reserva de Capital - 3.263 

Reserva especial de ágio - (3.374) 

 - (111) 

 

 

Reserva de lucros 

 

Em 31 de dezembro de 2017, nossa reserva lucros totalizou R$14,5 milhões, apresentando um aumento de 

R$6,6 milhões ou 83,9%, quando comparado ao mesmo saldo verificado em 31 de dezembro de 2016, 

quando totalizou R$7,9 milhões. Esse aumento decorreu dos resultados positivos referentes ao exercício 

social encerrado em 31 de dezembro 2017. 

 

As demais contas do nosso passivo e patrimônio líquido não apresentaram saldos relevantes e/ou sofreram 

variações relevantes entre 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016. 

 

Balanços patrimoniais 

 

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

2015 

 

1 Em relação ao total do ativo. 

 

 

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 

Balanços patrimoniais 

Em 31 de dezembro de 

2016 
Análise 

Vertical 
 

 

2015 
Análise 

Vertical 
 

 

Variação 

16 x 15 

(R$ mil) (%)¹ (R$ mil) (%)¹ (%) 

Ativo   

 

 

  

 

 

Circulante      

Caixa e equivalentes de caixa 6.465 8,5% 200 1,0% 3132,5% 

Contas a receber de clientes 18.882 24,9% 1.915 9,6% 886,0% 

Estoques 12.949 16,92% 3.811 19,1% 239,8% 

Impostos a recuperar 637 0,83% 344 1,7% 85,2% 

Despesas antecipadas 645 0,84% 0 0,0% - 

Dividendos a receber 0 0,00% 0 0,0% - 

Outros créditos 2.295 5,48% 151 0,8% 1419,9% 

Total do ativo circulante 41.873 55,14% 6.421 32,2% 552,1% 

   

Não circulante       

Ativo fiscal diferido 3.820 4,99% 4.208 21,1% -9,2% 

Deposito Judicial 90 0,12% 0 0,0% - 

Imobilizado 28.582 37,35% 8.876 44,5% 222,0% 

Intangível 1.579 2,06% 425 2,1% 271,5% 

Total do ativo não circulante 34.071 44,86% 13.509 67,8% 152,2% 

Total do ativo 75.944 100,00% 19.930 100,0% 281,1% 
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2016 
Análise 

Vertical   
2015 

Análise 

Vertical   

Variação 

16 x 15 

(R$ mil) (%)¹ (R$ mil) (%)¹ (%) 

Passivo Circulante   

 

  

 

 

Empréstimos e financiamentos 8.872 11,7% 2.461 12% 260,5% 

Fornecedores 8.420 11,1% 874 4% 863,4% 

Impostos e contribuições a recolher 453 0,6% 86 0% 426,8% 

Salários e encargos sociais a pagar 1.821 2,4% 65 0% 2071,5% 

Faturamento para entrega futura 507 0,7% 0 0% - 

Adiantamentos de clientes 3.128 4,1% 3.104 16% 0,77% 

Dividendos a pagar 412 0,5% 0 0% - 

Provisões 1.180 1,6% 153 1% 671,2% 

Outras obrigações 3.021 4,0% 565 3% 434,7% 

Total do passivo circulante 27.814 36,6% 7.308 37% 280,6% 

    

Não Circulante      

Empréstimos e financiamentos 9.962 13,1% 2.416 12% 312,3% 

Provisão para contingência 868 1,1% 0 0% - 

Passivo fiscal diferido 1.062 1,4% 0 0% - 

Impostos e contribuições a recolher 0 0% 20 0% -100% 

Total do passivo não circulante 11.892 15,7% 2.436 12% 388,2% 

    

Patrimônio líquido      

Capital social 26.224 34,5% 12.300 62% 113,2% 

Reservas de capital 0 0% 0 0% - 

Reserva especial 0 0% 1.793 9% -100% 

Outros resultados abrangentes 2.061 2,7% 0 0% - 

Prejuízo acumulado 0 0% (3.977) -20% -100% 

Reservas legal 0 0% 70 0% -100% 

Reserva de lucros 7.953 10,5% 0 0% - 

Total do patrimônio líquido 36.238 47,7% 10.793 54% 235,8% 

    

Total do passivo e do patrimônio líquido 75.944 100% 19.930 100% 281,1% 
1 Em relação ao total do passivo e do patrimônio líquido. 

 

 

Ativo Circulante 

 

Caixa e equivalentes de caixa 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de nosso caixa e equivalentes de caixa totalizou R$6,47 milhões, 

apresentando um aumento de R$6,27 milhões ou 3132,5%, quando comparado ao mesmo saldo verificado 

em 31 de dezembro de 2015, quando totalizou R$0,2 milhão. Esse aumento decorre, principalmente, da 

incorporação da Prática Produtos S.A. ocorrida em 31 de maio de 2016. 

 

 

Contas a receber de clientes 
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Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de contas a receber de clientes totalizou R$18,9 milhões, apresentando 

um aumento de R$17 milhões ou 886%, quando comparado ao mesmo saldo verificado em 31 de dezembro 

de 2015, quando totalizou R$1,9 milhão. Esse aumento decorre, principalmente, da incorporação da Prática 

Produtos S.A. ocorrida em 31 de maio de 2016. 

 

Estoques 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de nossos estoques totalizou R$12,9 milhões, apresentando um 

aumento de R$9,1 milhões ou 239,8%, quando comparado ao mesmo saldo verificado em 31 de dezembro 

de 2015, quando totalizou R$3,8 milhões. Esse aumento decorre, principalmente, da incorporação da 

Prática Produtos S.A. ocorrida em 31 de maio de 2016. 

 

Impostos a recuperar 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de nossos impostos a recuperar totalizou o valor de R$0,6 milhão, 

apresentando um aumento de R$0,3 milhões ou 85,2%, quando comparado ao mesmo saldo verificado em 

31 de dezembro de 2015, que totalizou R$0,3 milhão. Esse aumento é decorrente da incorporação da Prática 

Produtos S.A. ocorrida em 31 de maio de 2016. 

 

Ativo não circulante 

 

Ativo fiscal diferido 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de nosso ativo fiscal diferido totalizou R$3,8 milhões em 31 de 

dezembro de 2016, apresentando uma redução de R$0,4 milhões ou 9,2%, quando comparado ao mesmo 

saldo verificado em 31 de dezembro de 2015, quando totalizou R$4,2 milhões. Esse ativo é referente ao 

imposto diferido ativo sobre prejuízos fiscais, e sobre diferenças temporárias registradas em 2016 e 2015. 

 

Imobilizado 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de nosso imobilizado totalizou o valor de R$28,6, apresentando um 

aumento de R$19,7 milhões ou 222%, quando comparado ao mesmo saldo verificado em 31 de dezembro 

de 2015, quando totalizou R$8,9 milhões. Esse aumento decorre, principalmente, da incorporação da 

Prática Produtos S.A. ocorrida em 31 de maio de 2016. 

 

Intangível 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de nosso intangível totalizou o valor de R$1,6 milhão, apresentando 

um aumento de R$1,2 milhão ou de 271,5%, quando comparado ao mesmo saldo verificado em 31 de 

dezembro de 2015, quando totalizou R$0,4 milhão. Esse aumento decorre, principalmente, da incorporação 

da Prática Produtos S.A. ocorrida em 31 de maio de 2016. 

 

Passivo circulante 

 

Empréstimos e financiamentos 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de nossos empréstimos e financiamentos de curto prazo totalizou 

R$8,9 milhões, apresentando um aumento de R$6,4 milhões ou 260,5%, quando comparado ao mesmo 

saldo verificado em 31 de dezembro de 2015, quando totalizou R$2,5 milhões. Esse aumento decorre, 

principalmente, da incorporação da Prática Produtos S.A. ocorrida em 31 de maio de 2016. 

 

Fornecedores 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo a receber de nossos fornecedores totalizou R$8,4 milhões, 

apresentando um aumento de R$7,5 ou 863,4%, quando comparado ao mesmo saldo verificado em 31 de 

dezembro de 2015, quando totalizou R$0,9 milhão. Esse aumento decorre, principalmente, da incorporação 

da Prática Produtos S.A. ocorrida em 31 de maio de 2016. 
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Impostos e contribuições a recolher 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de impostos e contribuições a recolher totalizou R$0,45 milhão, 

apresentando um aumento de R$0,37 milhão ou 426,8%, quando comparado ao mesmo saldo verificado 

em 31 de dezembro de 2015, quando totalizou R$0,09 milhão. Esse aumento decorre, principalmente, da 

incorporação da Prática Produtos S.A. ocorrida em 31 de maio de 2016. 

 

Salários e encargos sociais a pagar 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de salário e encargos sociais a pagar totalizou R$1,82 milhão, 

apresentando um aumento de R$1,76 milhão ou 2071,5%, quando comparado ao mesmo saldo verificado 

em 31 de dezembro de 2015, quando totalizou R$0,07 milhão. Esse aumento decorre, principalmente, da 

incorporação da Prática Produtos S.A. ocorrida em 31 de maio de 2016. 

 

Adiantamentos de clientes 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de adiantamentos de clientes totalizou R$3,1 milhões, não 

apresentando um aumento significativo, quando comparado ao mesmo saldo verificado em 31 de dezembro 

2015, quando totalizou R$3,1 milhões. 

 

Provisões 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de provisões totalizou R$1,2 milhão, apresentando um aumento de 

R$1 milhão ou 671,2%, quando comparado ao mesmo saldo verificado em 31 de dezembro de 2015, que 

totalizou R$0,2 milhão. Esse aumento decorre, principalmente, da incorporação da Prática Produtos S.A. 

ocorrida em 31 de maio de 2016. 

 

Outras obrigações 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de outras obrigações, que consiste em comissões a pagar sobre 

financiamentos e comissões a pagar sobre vendas, totalizou o valor de R$3 milhões, apresentando um 

aumento de R$2,5 milhões ou 434,7%, quando comparado ao mesmo saldo verificado em 31 de dezembro 

de 2015, quando totalizou R$0,6 milhão. Esse aumento decorre, principalmente, da incorporação da Prática 

Produtos S.A. ocorrida em 31 de maio de 2016. 

 

Passivo não circulante 

 

Empréstimos e financiamentos 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de nossos empréstimos e financiamentos de longo prazo totalizou 

R$10,0 milhões, apresentando um aumento de R$7,6 milhões ou 312,3%, quando comparado ao mesmo 

saldo verificado em 31 de dezembro de 2015, quando totalizou R$2,4 milhões. Esse aumento decorre, 

principalmente, da incorporação da Prática Produtos S.A. ocorrida em 31 de maio de 2016. 

 

Patrimônio líquido 

 

Capital Social 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o capital social totalizou R$26,2, apresentando um aumento de R$13,9 

milhões ou 113,2%, quando comparado ao capital social verificado em 31 de dezembro de 2015, que 

totalizava R$12,3 milhões. Esse aumento é decorrente da incorporação da Prática Produtos S.A. ocorrida 

em 31 de maio de 2016. 

 

Reserva de lucros 

 

Em 31 de dezembro de 2016, a reserva de lucros totalizou o valor de R$8 milhões, apresentando um 

aumento de  R$8 milhões em relação ao saldo zerado verificado em 31 de dezembro de 2015. Esse aumento 

decorre, principalmente, do lucro retido no exercício e da incorporação da Prática Produtos S.A. ocorrida 
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em 31 de maio de 2016. 

 

 

Demonstrações de fluxo de caixa 

 

Comparação entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 

 

 

Demonstrações de fluxo de caixa 

Em 31 de dezembro de 

2017 
 

2016 
 

Variação  

17 x 16 

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

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 6.465 

 

200 

 

3.132,4% 

Caixa inicial de controladas adquiridas 138 8.331 -98,3 

    

Caixa líquido - atividades operacionais  5.167 9.916 -47,9% 

Caixa líquido - atividades de investimento  (1.906) (110) -229% 

Caixa líquido - atividades de financiamento  (5.746) (11.872) -52% 

    

Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício 4.118 6.465 -36,3% 

 

 

O fluxo de caixa das nossas atividades operacionais apresentou um fluxo gerado de R$5,2 milhões no 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, comparado a R$9,9 milhões no mesmo período de 

2016. Essa redução na geração de caixa operacional foi decorrente do maior uso de capital de giro nas 

operações, sobretudo no aumento dos estoques e contas a receber. 

 

No exercício de 2017 foram feitos pequenos investimentos na área industrial com a aquisição de maquinas 

de baixo valor para suprir necessidades do processo.  

 

O fluxo de caixa das nossas atividades de financiamento apresentou um consumo de R$ 5,7 milhões em 

2017. Isso ocorreu devido a amortização de empréstimos bancários e menor capitação de financiamentos. 

 

 

Comparação entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

 

Demonstrações de fluxo de caixa 

Em 31 de dezembro de 

2016 
 

2015 
 

Variação 

17 x 16 

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

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 200 

 

645 

 

-69% 

Caixa inicial de controladas adquiridas 8.331 0 - 

    

Caixa líquido - atividades operacionais  9.916 1.986 400% 

Caixa líquido - atividades de investimento  (110) 33 433% 

Caixa líquido - atividades de financiamento  (11.872) (2.464) 382% 

    

Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício 6.465 200 3.132% 

 

 

O fluxo de caixa das nossas atividades operacionais apresentou um fluxo positivo de R$9,9 milhões no 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, comparado a R$1,9 milhão no mesmo período de 

2015. Essa variação é decorrente da incorporação da Prática Produtos S.A. ocorrida em 31 de maio de 2016. 

 

O fluxo de caixa das nossas atividades de investimento apresentou um fluxo negativo de R$ 0,1 milhão em 
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2016, contra um fluxo positivo de R$0,03 milhão em 2015. Não foram realizados investimentos e 

desinvestimentos representativos no período. 

 

O fluxo de caixa das nossas atividades de financiamento apresentou um fluxo negativo de R$ 11,8 milhões 

no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, comparado a R$2,5 milhões no mesmo período 

de 2015. Essa variação é decorrente da incorporação da Prática Produtos S.A. ocorrida em 31 de maio de 

2016 e amortização de financiamentos no período. 
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a. Resultados das operações da Companhia, em especial: 

 

i. Descrição de quaisquer componentes importantes da receita 

 

Nossa receita é basicamente composta pela venda dos produtos que produzimos. Dessa forma, as variações 

em nossa receita estão intrinsicamente relacionadas a variação no volume de itens vendidos e na variação 

do preço médio de venda destes itens. 

 

Nos últimos três exercícios sociais nossas receitas tiveram um aumento de 106,9% (CAGR) decorrente em 

grande parte dos processos de incorporação ocorridos no período. Considerando as receitas consolidadas do 

grupo no período o crescimento ponderado foi de 4,41% (CAGR). 

 

 

ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais  

 

O resultado da Companhia é afetado pela realização da receita de vendas prevista no orçamento anual. No 

ano de 2017, mesmo com resultados de venda menores que as metas estipuladas o resultado de lucro líquido  

foi superior pois a Companhia tomou medidas de controle de gastos e otimização dos recursos. 

 

 

b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, 

alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços  

 

i. Efeito das variações de preços e volumes em nossas receitas 

 

Nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017, nossa receita líquida de vendas foi 

de, respectivamente R$10,8 milhões, 58,3 milhões e 95,6 milhões. Considerando as receitas consolidadas 

do grupo nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017, nossa receita líquida foi de, 

respectivamente, R$84,0 milhões, R$ 82,1 milhões e R$ 95,6 milhões, representando uma queda média 

ponderada anual de 4,41%. Nos mesmos exercícios, o volume de itens vendidos foi de, respectivamente, 

8.307 (considerando Prática Technicook e Prática Technipan e Klimaquip), 8.156 (considerando Prática 

Technicook e Prática Technipan e Klimaquip) e 8.866 (considerando Prática Technicook e Prática 

Technipan e Klimaquip) representando uma queda média ponderada anual de 2,19%. 

 

ii. Efeito da variação da taxa de câmbio em nossas receitas 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, R$5,3 milhões, ou 5,6% de nossas 

receitas foram decorrentes de exportações, contra R$2,1 milhões, ou cerca de 2,57% em 31 de 

dezembro de 2016. Essa receita é auferida em dólar – norte americano e, posteriormente, 

convertida para o Real. Por esta razão, a desvalorização do dólar norte-americano proporciona 

uma redução de nossas receitas em real. 

 

iii. Efeito da inflação em nossas receitas 

 

Nossa receita não é diretamente afeta pela inflação. Não obstante, a precificação de nossos 

produtos leva em conta a matriz de custo de produção, composta, dentre outros fatores, pelos 

gastos com matérias primas, insumos e mão de obra, acrescida de uma margem de contribuição 

estabelecida pela nossa administração. Na medida em que a inflação afete o preço das matérias  

primas e insumos que utilizamos ou gere reflexos no custo da nossa mão de obra em razão de 

reajustes salariais lastreados em índices inflacionários, o preço de nossos produto s poderá sofrer 

um aumento. Não obstante, diante do cenário de competição dos mercados nos quais estamos 

inseridos, não podemos garantir que seremos capazes de repassar o aumento dos custos originados 

da inflação aos nossos clientes finais.  

 

iv. Introdução de novos produtos e serviços 

 

Estamos constantemente investimento em pesquisa e desenvolvimento com o objetivo de 
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aprimorar os produtos de nosso portfólio, bem como de desenvolver novos produtos. 

 

Em 2016, incorporamos no portfólio de produtos o modelo Copa Express e Grupo automático. 

 

 

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 

 

i. Inflação 

 

A inflação pode impactar indiretamente os custos de nossos produtos, assim como nossas despesas 

operacionais e o aumento da inflação poderá impactar negativamente nosso resultado operacional 

caso não sejamos capazes de repassar esses aumentos de gastos aos nossos clientes finais por meio 

do aumento dos preços de nossos produtos. Adicionalmente, o aumento da inflação pode levar a 

uma depreciação do cenário macroeconômico, reduzindo investimentos e pre judicando novos 

negócios. A depreciação do cenário macroeconômico pode afetar adversamente nosso resu ltado 

operacional.  

 

ii. Variação preços de insumos e produtos 

 

A variação de preços de nossos insumos poderá impactar negativamente nossos resultados 

operacionais na medida em que não sejamos capazes de repassar os aumentos de custos ao nosso 

cliente final por meio do aumento dos preços dos produtos que comercializamos. Para tanto, nossa 

administração acompanha constantemente nossa margem bruta, de forma a avaliar a eficiência das 

premissas e metodologias adotadas na precificação de nossos produtos. Nos exercícios sociais 

encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017 nossa margem bruta foi de, respectivamente, 

37,23%, 46,66% e 46,74%. 

 

iii. Variação cambial 

 

O impacto negativo da desvalorização do dólar norte-americano em nossas receitas, conforme 

descrito acima, é compensado na redução custo de matérias -primas cujo preço encontra-se 

vinculado à cotação da moeda. É o caso do aço inoxidável e componentes eletrônicos, que são os 

principais componentes do custo e tem preços atrelados ao dólar. 

  

Não obstante, uma vez que também obtemos receitas em dólar em razão de nossas exportações, 

gozamos de um hedge natural, de forma que nosso resultado operacional não é afetado de forma 

relevante pela variação cambial. 

   

iv. Variação de taxa de juros 

 

O aumento da taxa básica de juros não afeta de forma relevante o nosso relatório financeiro, pois 

nossos principais financiamentos são com taxa pré-fixada. 
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(a) introdução ou alienação de segmento operacional  

 

Nenhum segmento operacional foi introduzido ou alienado no âmbito das nossas atividades para os 

exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017 ou no exercício social corrente. 

 

(b) constituição, aquisição ou alienação de participação societária 

 

Em 2015, constituímos Pratica Products INC, que tem o objetivo de atuar na distribuição de nossos produtos 

no mercado Norte Americano. Em 2016, as operações da sociedade não tiveram efeitos significativos nos 

resultados da companhia. 

 

(c) eventos ou operações não usuais 

 

Não ocorreram eventos ou operações não usuais nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de  

2015, 2016 e 2017 ou no exercício social corrente. 
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(a) mudanças significativas nas práticas contábeis; e 

(b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 

 

As seguintes novas normas, alterações e interpretações de normas foram emitidas pelo IASB e CPC com 

vigência a partir de 1º de janeiro de 2014, no entanto, a sua aplicação em 2014 não trouxe impactos materiais 

em nossas demonstrações financeiras. As principais alterações são as seguintes: 

 

a) IFRS 10/CPC 36 (R3), IFRS 12/CPC 45 e IAS 27/CPC 35 (R2) - Entidades de Investimento; 

b) IAS 32/CPC 39 - Apresentação de Instrumentos Financeiros Ativos e Passivos Líquidos;  

c) IAS 36/CPC 01 (R1) - Divulgação de Valor Recuperável de Ativos Não Financeiros;  

d) IAS 39 - Novação de Derivativos e Continuidade de Contabilidade de Hedge; e 

e) IFRIC 21 – Tributos. 

 

Algumas normas, emendas e interpretações do IFRS emitidas pelo International Accounting Standards 

Board (IASB) ainda não entraram em vigor para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, e que 

pela nossa análise não são esperados impactos materiais nas demonstrações financeiras, são elas:   

 

a) IFRS 9 – Instrumentos Financeiros – orientação revista sobre a classificação e mensuração de 

instrumentos financeiros, incluindo um novo modelo de perda esperada de crédito para o cálculo 

da redução ao valor recuperável de ativos financeiros, e novos requisitos sobre a contabilização 

de hedge. A norma mantém as orientações existentes sobre o reconhecimento e desreconhecimento 

de instrumentos financeiros da IAS 39. Vigência em 01 de janeiro de 2018; 

b) IFRS 10 e IAS 28 – Venda ou contribuição de ativos entre um investidor e sua associada ou joint 

venture - requer reconhecimento no resultado nas demonstrações financeiras do investidor da 

venda ou contribuição que constitua um negócio (IFRS 3), e reconhecimento parcial no resultado 

na extensão que não constitui um negócio. Vigência em 01 de janeiro de 2016; 

c) IFRS 15 – Receita de contrato com clientes – exige uma entidade a reconhecer o montante da 

receita refletindo a contraprestação que elas esperam receber em troca do controle desses bens ou 

serviços. A nova norma vai substituir a maior parte da orientação detalhada sobre o 

reconhecimento de receita que existe atualmente em IFRS e U.S. GAAP quando a nova norma for 

adotada. Vigência em 01 de janeiro de 2017;  

d) IFRS 11 – Contabilização da aquisição de participação em participações conjuntas - requer de um 

adquirente de operação conjunta cuja operação constitua um negócio (IFRS 3) a aplicar todo o 

conceito de combinação de negócios, exceto pelos conceitos em conflito com IFRS 11. Vigência 

em 01 de janeiro de 2016.  

 

 

(c) Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor 

 

 

Demonstrações financeira consolidadas para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 

 

O relatório dos auditores independentes sobre as nossas demonstrações financeiras para o exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2017 não possui ressalvas. 

 

Demonstrações financeiras consolidadas para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 

 

O relatório dos auditores independentes sobre as nossas demonstrações financeiras para o exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2016 não possui ressalvas. 

 

Demonstrações financeiras consolidadas para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 

 

O relatório dos auditores independentes sobre as nossas demonstrações financeiras para o exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2015 não possui ressalvas. Esse relatório de auditoria contém parágrafo 

de ênfase relacionado à nossa Companhia, à época como subsidiária, que possuía em 31 de dezembro de 

2015 registrado na rubrica “Ativo fiscal diferido”, no ativo não circulante, o valor de R$ 4.208 mil (R$ 

4.115 mil em 31 de dezembro de 2014), dos quais R$ 3.968 mil refere-se a IR e CSLL sobre prejuízos 
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fiscais. A realização deste ativo depende da apresentação de lucros tributáveis futuros, conforme 

demonstrado no planejamento financeiro da nossa administração.  

 

Nossos diretores acreditam que as ênfases nos relatórios acima descritas não resultam em potencial de 

alteração significativa em nossas posições patrimonial e financeira, consolidada e individual, apresentadas 

nas demonstrações financeiras. 
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Informamos que a preparação de nossas demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 

conformidade com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e com as IFRSs (desde 31 de dezembro de 

2017), requer julgamentos e estimativas que afetam os valores reconhecidos de ativos, passivos, receitas e 

despesas. As estimativas e pressupostos adotados são analisados em uma base contínua, sendo que as 

revisões realizadas e reconhecidas no período em que a estimativa é reavaliada, com efeitos prospectivos. 

 

Considerando que, em muitas situações, existem alternativas ao tratamento contábil, os resultados 

divulgados poderiam ser distintos, caso um tratamento diferente fosse escolhido. Consideramos que as 

escolhas são apropriadas e que as demonstrações financeiras consolidadas apresentam, de forma adequada, 

a nossa posição financeira e o resultado de nossas operações, em todos os aspectos materialmente 

relevantes. 

 

Os ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas abrangem itens, principalmente, 

para os quais é necessária uma avaliação a valor justo. As aplicações mais relevantes do exercício de 

julgamento e utilização de estimativas ocorrem em: 

 

Contas a receber de clientes 

 

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias 

no decurso normal das nossas atividades. 

 

Se o prazo de recebimento é equivalente há um ano ou menos (ou outro que atenda o nosso ciclo normal), 

as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não 

circulante. 

 

As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 

mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos as perdas estimadas 

das contas a receber (impairment). Na prática são normalmente reconhecidas ao valor faturado, ajustado 

pela provisão para impairment, se necessária. 

 

Imobilizado  

 

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada 

e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessário. 

  

Certos bens do ativo imobilizado da controlada Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A., 

compreendidos por terrenos e edificações, foram avaliados pelo custo atribuído na data de abertura do 

exercício de 2009. Os efeitos do custo atribuído aumentaram o ativo imobilizado tendo como contrapartida 

o patrimônio líquido. Os efeitos foram refletidos no nosso balanço de forma reflexa na rubrica de 

Investimentos à contrapartida do patrimônio líquido. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis 

à aquisição de um ativo. 

 

O software comprado que seja parte integrante da funcionalidade de um equipamento é capitalizado como 

parte daquele equipamento.  

 

Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens 

individuais (componentes principais) de imobilizado.  

 

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos 

advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado) são reconhecidos em outras receitas/despesas 

operacionais no resultado.  

 

Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que for provável que benefícios futuros associados 

com os gastos serão auferidos por nós. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são registrados no 

resultado.  

 

Depreciação  

 

Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida 
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útil econômica estimada de cada componente. Terrenos não são depreciados.  

 

Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para 

uso ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está 

disponível para utilização.  

 

 

A média das vidas úteis estimadas para o exercício corrente 

e comparativo são as seguintes:  

Imóveis / construção 25 anos 

Maquinas e equipamentos  15 anos 

Móveis e utensílios  10 anos 

Veículos  5 anos 

Instalações  10 anos 

Computadores e periféricos  5 anos 

Utensílios diversos  10 anos 

Ferramentas  10 anos 

Máquinas industriais  15 anos 

Equipamentos p/ telefonia  5 anos 

Fornos industriais  - 

 

Em 2013 foi contratada empresa independente e especializada que avaliou o prazo de vida útil dos bens. 

 

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de 

exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. 

 

Redução ao valor recuperável (impairment)  

 

Ativos financeiros (incluindo recebíveis): um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do 

resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido 

perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva 

indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda 

teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira 

confiável. 

  

A evidência objetiva de que os ativos financeiros (incluindo títulos patrimoniais) perderam valor pode 

incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de que o devedor ou 

emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para um título. 

  

Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro medido pelo custo amortizado é 

calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos fluxos de caixa estimados futuros 

descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. 

  

As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão contra recebíveis.  

 

Ativos não financeiros: Os valores contábeis dos nossos ativos não financeiros, que não os estoques e 

imposto de renda e contribuição social diferidos, são revistos a cada data de apresentação para apurar se há 

indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é 

determinado. 

 

Imposto de renda e contribuição social diferidos  

 

O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos 

e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto 

diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas 

revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de 

apresentação das demonstrações financeiras. 

  

Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e 
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ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária 

sobre a mesma entidade sujeita à tributação. 

 

Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos 

fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados quando é provável que lucros futuros sujeitos à 

tributação estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados. 

  

Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são revisados a cada data de relatório e serão 

reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável. 
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Não aplicável, uma vez que não existem itens relevantes não evidenciados nas nossas demonstrações 

financeiras para os últimos três exercícios sociais ou para o exercício social corrente. 
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Não aplicável, uma vez que não existem itens relevantes não evidenciados nas nossas demonstrações 

financeiras para os últimos três exercícios sociais ou para o exercício social corrente. 
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a. Investimentos em andamento e previstos 

 

Investimentos em andamento e previstos 

 

Nossa operação industrial demanda uma avaliação constante das condições de nossas máquinas, 

equipamentos e instalações utilizadas na condução de nossos negócios. Estamos constantemente 

acompanhando o desempenho e depreciação desses itens e, a medida em que nossa administração a 

identifica, a necessidade de reposição.  

 

Adicionalmente, acreditamos que nossa capacidade instalada é suficiente para demanda de nossos produtos 

no curto prazo, sendo que eventuais investimentos em imobilizado no curto/médio prazo deverão se 

concentrar na modernização das máquinas e equipamentos. 

 

Fontes de Financiamento 

 

Durante os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, as principais fontes de 

financiamento que utilizamos para nossos investimentos foram o caixa gerado por nossas operações, 

recursos de nossos acionistas, bem como a obtenção de recursos de terceiros mediante empréstimos ou 

financiamentos. Esperamos utilizar no futuro as mesmas fontes de financiamento, conforme avaliação da 

nossa administração, tendo em vista a sustentabilidade do nosso negócio e a geração de valor para nossos 

acionistas. 

 

Desinvestimentos relevantes em andamento e previstos 

 

Não há desinvestimentos em andamento ou previstos. 

 

 

b. Aquisição já divulgada de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam 

influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia 

 

Não há aquisições já divulgadas de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos capazes de influenciar 

materialmente nossa capacidade produtiva. 

 

 

c. Novos produtos e serviços 

 

Estamos constantemente investindo no desenvolvimento de novos produtos. Nossa política prevê um 

investimento de ao menos 5% de nossa receita líquida em pesquisa e desenvolvimento.  

 

Para 2018 estão no escopo de desenvolvimento: ampliação da Linha de Produtos Speed ovens, grupo 

automático para fabricação de pães com capacidade menor, e remodelagem da linha de fornos combinados. 
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Em 31 de dezembro de 2017, incorporamos a Prática Participações, companhia aberta, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 10.747.021/0001-29 (“Incorporada” ou “Prática Participações”), nos termos e condições do 

“Protocolo e Justificação de Incorporação da Prática Participações S.A. pela Prática Klimaquip Indústria e 

Comércio S.A.”, celebrado entre os administradores da Incorporada e de nossa Companhia – enquanto 

subsidiária - em 31 de dezembro de 2017 (“Incorporação”).  
 

Dessa forma, para uma melhor compreensão sobre a evolução de nossa situação financeira e patrimonial 

indicamos neste item 10.9 informações financeiras consolidadas da Prática Participações S.A. (sociedade 

por nós incorporada em 31 de dezembro de 2017) referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de 

dezembro de 2016 e 2015 comparadas às nossas informações financeiras consolidadas referentes ao 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. 

 

Condições Financeiras e Patrimoniais 

 

A tabela abaixo apresenta os principais indicadores levados em consideração pela nossa administração na 

condução de nossos negócios: 

 

 
Exercício social encerrado em Variações horizontais 

2017(1) 2016(2) 2015(3) 2017 x 2016 2016 x 2015 

(em R$ mil) (em %) 

Receita líquida de vendas 95.646 82.166 83.974 16,4% -2,2% 

EBITDA(4) 15.488 11.518 5.530 34,5% 108,3% 

Margem EBITDA(4) 16,19% 14,0% 6,6% 15,6% 112,1% 

Lucro bruto 44.702 38.545 36.809 16,0% 4,7% 

Lucro líquido 7.552 3.062 (1.526) 146,6% -300,7% 

Margem Líquida(5) 7,90% 3,7% (1,8)% 113,5% -305,6% 

Patrimônio Líquido 45.599 44.867 42.526 1,6% 5,5% 

Dívida Bruta(6) 22.167 24.403 37.071 -9,2% -34,2% 

Curto prazo 13.269 9.395 15.285 41,2% -38,5% 

Longo prazo 8.898 15.008 21.786 -40,7% -31,1% 
(1) Informações financeiras extraídas das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 

31 de dezembro de 2017. 
(2) Informações financeiras extraídas das demonstrações financeiras da Prática Participações S.A. (sociedade que foi incorporada 

pela Companhia em 31 de dezembro de 2017) referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. 
(3) Informações financeiras extraídas das demonstrações financeiras da Prática Participações S.A. (sociedade que foi incorporada 

pela Companhia em 31 de dezembro de 2017) referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. 
(4) O EBITDA consiste no lucro líquido do exercício, acrescido das despesas financeiras líquidas, das receitas financeiras, do 

imposto de renda, da contribuição social e das depreciações e amortizações. O EBITDA não é medida de desempenho 

financeiro elaborada segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e IFRS, e tampouco deve ser considerado como uma 

alternativa ao lucro líquido, um indicador de desempenho operacional, uma alternativa aos fluxos de caixa ou como indicador 
de liquidez. O EBITDA é utilizado pela Companhia como indicador de seu desempenho operacional. A Companhia entende 

que esse indicador é apropriado para uma melhor compreensão do seu desempenho financeiro, bem como da sua capacidade 

de cumprir com obrigações passivas e obter recursos para arcar com suas despesas de capital e de capital de giro, uma vez 
que apresenta os resultados relacionados apenas às suas atividades operacionais, isentos de impactos de operações financeiras, 

pagamento de impostos e ajustes contábeis como a depreciação e a amortização. Ademais, a Companhia acredita que o 

EBITDA fornece uma medida útil de seu desempenho, que é amplamente utilizada por investidores e analistas para avaliar 

desempenho e comparar companhias. Entretanto, esse indicador não reflete a real geração de caixa da Companhia e não deve 

ser usado como tal. Para uma reconciliação entre o lucro líquido e o EBITDA, vide item 3.2 deste Formulário de Referência. 
(5) EBITDA do exercício dividido pela receita operacional líquida do exercício. 
(6) Lucro líquido do exercício dividido pela receita operacional líquida do exercício. 
(7) A Dívida Bruta corresponde às dívidas financeiras da Companhia (empréstimos e financiamentos) de curto e longo prazo. 

 

No que tange as nossas principais condições patrimoniais, destacamos os indicadores de dívida líquida, 

índice de liquidez corrente e patrimônio líquido, cuja evolução é acompanhada por nossa administração. 

 

Nossa dívida líquida é calculada pelos nossos empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos após 

a dedução dos valores mantidos no caixa e equivalentes de caixa. A tabela a seguir apresenta o 
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comportamento deste indicador nos exercícios sociais de 2017, 2016 e 2015: 

 

 

Indicadores financeiros  

No exercício social encerrado em 

 31 de dezembro de 

2017(1) 2016(2) 2015(3) 

(em R$ mil) 
 

Empréstimos e financiamentos 

Curto prazo 
13.269 9.395 15.285 

Empréstimos e financiamentos 

Longo prazo 
8.898 15.008 21.786 

Dívida Bruta 22.167 24.403 37.071 

(-) Caixa e equivalente de caixa 4.118 6.992 7.128 

Dívida Líquida 18.049 17.411 29.943 
(1) Informações financeiras extraídas das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia referentes ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2017. 
(2) Informações financeiras extraídas das demonstrações financeiras consolidadas da Prática Participações S.A. (sociedade 

que foi incorporada pela Companhia em 31 de dezembro de 2017) referentes ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2016. 
(3) Informações financeiras extraídas das demonstrações financeiras consolidadas da Prática Participações S.A. (sociedade 

que foi incorporada pela Companhia em 31 de dezembro de 2017) referentes ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2016. 

 

 

Estrutura de capital: 

 

 

O índice de liquidez corrente é calculado pela divisão do nosso ativo circulante pelo nosso passivo 

circulante. Nossos índices de liquidez para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 

2015 estão apresentados na tabela a seguir:  

 

 

Indicadores financeiros 

Em 31 de dezembro de 

2017(1) 2016(2) 2015(3) 

(em R$ mil) 

Ativo Circulante 50.317 42.775 47.074 

Passivo Circulante 36.588 28.892 30.813 

Índice de liquidez corrente 1,37 1,50 1,50 
(1) Informações financeiras extraídas das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia referentes ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2017. 
(2) Informações financeiras extraídas das demonstrações financeiras consolidadas da Prática Participações S.A. (sociedade 

que foi incorporada pela Companhia em 31 de dezembro de 2017) referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2016. 

(3) Informações financeiras extraídas das demonstrações financeiras consolidadas da Prática Participações S.A. (sociedade 

que foi incorporada pela Companhia em 31 de dezembro de 2017) referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2016. 

 

 

Apresentamos a seguir as explicações das principais variações ocorridas e as explicações sobre nosso 

resultado, a partir das demonstrações financeiras consolidadas da Prática Participações S.A. referentes aos 

exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015, respectivamente, bem como das nossas 

demonstrações financeiras consolidadas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2017. 

 

Discussão das principais variações nas demonstrações de resultados para os exercícios sociais encerrados 

em 31 de dezembro de 2017 e 2016. 

 

 

Demonstração do Resultado 
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2017(1)  2016(2)  Variação 
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  17x16 

(R$ mil) (%)3 (R$ mil) (%)3 (%) 

Receita líquida de vendas 95.645 100% 

 

82.166 100,0% 

 

16,4% 

Custo dos produtos vendidos (50.943) -53,26% (43.621) -53,1% 16,8% 

Lucro bruto 44.702 46,73% 38.545 46,9% 16,0% 

 

Despesas administrativas (19.428) -20,31% 

 

(18.504) -22,5% 

 

5,0% 

Despesas comerciais (11.976) -12,52% (10.067) -12,2% 19,0% 

Depreciação e amortização (638) -0,67% (789) -0,96% -19,1% 

Resultado de equivalência patrimonial (3) 0% 

 

122 0,14% 

 

-102,5% 

Outras receitas (despesas) operacionais  (438) -0,45% (540) -0,65% -18,9% 

Participações sobre o lucro 0 0% 0 0,0% - 

Lucro operacional antes do resultado financeiro 13.101 13,70% 8.767 10,6% 49,4% 

 

Despesas financeiras (3.725) -3,9% 

 

(5.456) -6,6% 

 

-31,7% 

Receitas financeiras 1.140 1,2% 2.152 2,6% -47,0% 

Resultado financeiro, líquido (2.585) -2,7% (3.304) -4,0% -21,8% 

 

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição 

social 
10.516 

11,0% 

 
 5.463 6,6%  16,4% 

 

Imposto de renda e contribuição social correntes (2.292) -2,4% 

 

(1.686) -2,0% 

 

35,9% 

Imposto de renda e contribuição social diferidos (672) -0,7% (715) -0,9% -6,0% 

Lucro antes das participações 7.552 7,9% 3.062 3,7% 146,6% 

 

Lucro do exercício 7.552 7,9%  3.062 3,7%  146,6% 
(1) Informações financeiras extraídas das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia referentes ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2017. 
(2) Informações financeiras extraídas das demonstrações financeiras consolidadas da Prática Participações S.A. (sociedade que foi 

incorporada pela Companhia em 31 de dezembro de 2017) referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. 
(3) Em relação à receita líquida de vendas. 

 

 

Receita líquida de vendas 

 

Em 31 de dezembro de 2017, nossa receita líquida de vendas totalizou R$95,6 milhões, representando um 

aumento de R$13,48 milhões ou 16,4%, quando comparada à receita líquida da Prática Participações S.A., 

referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, quando totalizou R$82,1 milhões. Esse 

aumento decorre, principalmente, dos seguintes fatores: (i) recuperação da economia e (ii) aumento no 

volume de vendas. 

 

Custos dos produtos vendidos 

 

Em 31 de dezembro de 2017, os custos dos produtos vendidos totalizaram R$50,94 milhões, apresentando 

um aumento de R$7,32 milhões ou 16,8%, quando comparados aos custos dos produtos vendidos da Prática 

Participações S.A., referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. Esse aumento 

decorre, principalmente, do maior volume de vendas registrados em 2017. 

 

Despesas/receitas operacionais  

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, nossas despesas operacionais totalizaram 31,6 

milhões, representando um aumento de R$1,8 milhão ou 6,12%, quando comparadas às despesas 

PÁGINA: 120 de 251

Formulário de Referência - 2018 - PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. Versão : 2



10.9 - Outros fatores com influência relevante 

 

 

 
operacionais da Prática Participações S.A., referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2016, quando totalizaram R$29,8 milhões, conforme tabela abaixo. Esse aumento se deu em função do 

aumento no quadro administrativo para suportar o crescimento de vendas. 

 

 

Despesas Administrativas e Comerciais 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2017(1)   

  

2016(2)   

  

Variação 

17x16 

(R$ mil) (%)3 (R$ mil) (%)3 (%) 

Despesas administrativas (19.428) 61,5% 

 

(18.504) 59,0% 

 

4,99% 

Despesas comerciais (11.976) 37,9% (10.067) 37,3% 18,96% 

Depreciação e amortização (638) 2,0% (789) 2,4% -19,14% 

Resultado de equivalência patrimonial (3) 0,0% 122 0,0% -102,46% 

Outras receitas (despesas) operacionais  438 -1,4% (540) 1,5% -181,11% 

Participações sobre o lucro 0 0,0% 0 0,0% - 

Total (31.601) 100,0% (29.778) 100,0% 6,12% 
(1) Informações financeiras extraídas das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia referentes ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2017. 
(2) Informações financeiras extraídas das demonstrações financeiras consolidadas da Prática Participações S.A. (sociedade que foi 

incorporada pela Companhia em 31 de dezembro de 2017) referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. 
(3) Em relação ao total. 

 

 

Resultado financeiro líquido 

 

Resultado Financeiro 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2017(1)   

  

2016(2)   

  

Variação 

17x16 

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

Despesas financeiras (3.725) 

 

(5.456) 

 

-31,7% 

Receitas financeiras 1.140 2.152 -47,0% 

Resultado financeiro líquido (2.585) (3.304) -21,8% 
(1) Informações financeiras extraídas das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia referentes ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2017. 
(2) Informações financeiras extraídas das demonstrações financeiras consolidadas da Prática Participações S.A. (sociedade que foi 

incorporada pela Companhia em 31 de dezembro de 2017) referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, o resultado financeiro representou um custo de 

R$2,6 milhões, apresentando uma redução de R$0,7 milhões ou 21,8% quando comparado ao resultado 

financeiro registrado em 31 de dezembro de 2016, quando o valor gasto foi de R$3,3 milhões. Essa redução 

decorre, principalmente, de renegociação nas taxas de juros nos empréstimos. 

 

Imposto de renda e contribuição social – Correntes e diferidos 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, nossos gastos com imposto de renda e 

contribuição social – correntes e diferidos totalizaram R$2,9 milhões, apresentando um aumento de R$0,4 

milhões ou 20,8%, quando comparado aos gastos com imposto de renda e contribuição social, correntes e 

diferidos da Prática Participações S.A., referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2016 quando totalizaram R$2,4 milhões. Essa elevação decorre do aumento do lucro tributável em 2017.  

 

Lucro Líquido do Exercício 

 

Em razão dos fatores acima elencados, nosso lucro líquido totalizou de R$7,5 milhões no exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2017, comparado a um lucro de R$3,0 milhões da Prática Participações 

S.A., registrado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. 

 

Discussão das principais variações nas demonstrações de resultados da Prática Participações S.A. para 

os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015. 
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    Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

Demonstração do Resultado   2016(1)   2015   
Variação 

16x15 

    

  

  

  

  

 (R$ 

mil)  
(%)³   

  

  

  

  

 (R$ mil)  (%)³   

  

  

  

  

(%) 

            

Receita líquida de vendas 82.166 100,0% 83.974 100,0% -2,1% 

Custo dos produtos vendidos (43.621) (53,1)% (47.165) (56,2)% -7,5% 

Lucro bruto 38.545 46,9% 36.809 43,8% 4,71% 
 

Despesas administrativas 

  

  

  

  

  

  

(18.504) (22,5)% 

  

  

  

  

  

  

(20.885) (24,9)% 

  

  

  

  

  

  

(11,4)% 

Despesas comerciais (10.067)  (12,2)% (11.775) (14,0)% (14,5)% 

Depreciação e amortização (789) (0,96)% (778) (0,9)% 1,41%% 

Resultado de equivalência patrimonial 122 0,14% 162 0,2% (24,7)% 

Outras receitas (despesas) operacionais  (540) (0,65)% (580) (0,7)% (6,9)% 

Participações sobre o lucro   (52) (0,06)%  

Lucro operacional antes do resultado 

financeiro 
8.767 10,6% 2.902 3,4% 202,1% 

 

Despesas financeiras   

  

  

(5.456) 6,6%   

  

  

(6.393) (7,6)%   

  

  

(14,6)% 

Receitas financeiras 2.152 2,6% 1.988 2,4% 8,2% 

Resultado financeiro, líquido (3.304) 4,0% (4.405) (5,2)% (24,9)% 
 

Lucro antes do imposto de renda e da 

contribuição social 
  5.463 6,6%   (1.503) (1,7)%   263,5% 

 

Imposto de renda e contribuição social 

correntes   

  

  

(1.686) -2,0% 
  

  

  

(240) (0,3)% 
  

  

  

602,5% 

Imposto de renda e contribuição social 

diferidos 
(715) -0,87 217 0,3% (429,5)% 

Lucro antes das participações 3.062 3,7% (1.526) (1,8)% 100,6%% 
 

Lucro do exercício   3.062 3,7%   (1.526) (1,8)%   100,6% 
(1) Informações financeiras extraídas das demonstrações financeiras consolidadas da Prática Participações S.A. (sociedade 

que foi incorporada pela Companhia em 31 de dezembro de 2017) referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2016. 
(2) Informações financeiras extraídas das demonstrações financeiras consolidadas da Prática Participações S.A. (sociedade 

que foi incorporada pela Companhia em 31 de dezembro de 2017) referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2015. 
(3) Em relação à receita líquida de vendas. 

 

Receita líquida de prestação de serviços 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a receita líquida de vendas da Prática 

Participações S.A. totalizou R$82,1 milhões, representando uma redução de R$1,8 milhão ou 2,1%, quando 

comparado à receita líquida de prestação de serviços da Prática Participações S.A. referente ao exercício 

social encerrado em 31 de dezembro de 2015, quando totalizou R$84,0 milhões. Essa redução decorre, 

principalmente, dos seguintes fatores: (i) recessão da economia nacional, sobretudo no setor de serviços; 

(ii) aumento no número de concorrentes no mercado; e (iii) baixos investimentos das Grandes Redes de 

Supermercado. 

Custos dos produtos vendidos 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, os custos dos produtos vendidos da Prática 

Participações S.A. totalizaram R$43,6 milhões, apresentando uma redução de R$3,5 milhões ou 7,5%, 

quando comparados aos custos dos produtos vendidos da Prática Participações referentes ao exercício social 
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encerrado em 31 de dezembro de 2015, quando totalizaram R$47,1 milhões. Essa redução decorre, 

principalmente dos seguintes fatores: (i) desvalorização do dólar frente ao real  (17,6% em 2016) e do euro 

frente ao real (21,7% em 2016) que impactou nos custos dos principais insumos de fabricação, sobretudo 

chapas de aço inox e componentes eletrônicos; (ii) reduções de preços de venda para manter o Market share. 

 

Despesas/receitas operacionais  

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, as despesas operacionais da Prática Participações 

S.A. totalizaram 29,8 milhões, representando uma redução de R$4,1 milhões ou 12,1%, em comparação às 

despesas operacionais da Prática Participações S.A. referentes ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2015, quando totalizaram R$33,9 milhões, conforme tabela abaixo. 

 

    Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

Despesas Administrativas e Comerciais   2016(1)   2015(2)   
Variação 

16x15 

Despesas administrativas 
  

  

  

  

  

  

(18.504) 62,1% 
  

  

  

  

  

  

(20.885) 61,6% 
  

  

  

  

  

  

(11,4)% 

Despesas comerciais (10.067)  33,8% (11.775) 34,7% (14,5)% 

Depreciação e amortização (789) 2,6% (778) 2,3% 1,4% 

Resultado de equivalência patrimonial 122 (0,3)% 162 (0,5)% (24,7)% 

Outras receitas (despesas) operacionais  (540) 1,8% (580) 1,7% (6,9)% 

Participações sobre o lucro   (52) 0,2%  

Total (29.778) 100,0% (33.907) 100,0% (12,1)% 
(1) Informações financeiras extraídas das demonstrações financeiras consolidadas da Prática Participações S.A. (sociedade que 

foi incorporada pela Companhia em 31 de dezembro de 2017) referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 

de 2016. 
(2) Informações financeiras extraídas das demonstrações financeiras consolidadas da Prática Participações S.A. (sociedade que 

foi incorporada pela Companhia em 31 de dezembro de 2017) referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 

de 2015. 
(3) Em relação ao total. 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, as despesas administrativas da Prática 

Participações S.A. totalizaram R$18,5, apresentando uma redação de R$2,4 milhões ou 11,4%, quando 

comparadas às despesas administrativas da Prática Participações S.A. referentes ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2015. Essa redução decorre, principalmente, de um controle mais efetivo 

dos gastos e adequação da estrutura de pessoal. 

 

Resultado financeiro líquido 

 

    Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

Resultado Financeiro   2016(1)   2015(2)   
Variação 

16x15 

Despesas financeiras   

  

  

(5.456)   

  

  

(6.393)   

  

  

-14,6% 

Receitas financeiras 2.152 1.988 8,2%% 

Resultado financeiro líquido (3.304) (4.405) -24,9% 
(1) Informações financeiras extraídas das demonstrações financeiras consolidadas da Prática Participações S.A. (sociedade 

que foi incorporada pela Companhia em 31 de dezembro de 2017) referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2016. 

(2) Informações financeiras extraídas das demonstrações financeiras consolidadas da Prática Participações S.A. (sociedade 

que foi incorporada pela Companhia em 31 de dezembro de 2017) referentes ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2015. 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, o resultado financeiro da Prática Participações 

S.A. representou um custo de R$3,3 milhões, apresentando uma redução de R$1,1 milhão ou 24,9%, quando 

comparado ao resultado financeiro da Prática Participações referente ao exercício social encerrado em 31 

de dezembro de 2015, quando totalizou R$4,4 milhões. Essa redução decorre, principalmente, da redução 

da dívida líquida da Companhia no período.   

 

Imposto de renda e contribuição social – Correntes e diferidos 
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No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, os gastos da Prática Participações S.A. com 

imposto de renda e contribuição social – correntes e diferidos totalizaram R$2,4 milhões, apresentando um 

aumento de R$2,4 milhões ou 10.334,78%, quando comparados aos gastos da Prática Participações S.A. 

com imposto de renda e contribuição social referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2015. Essa elevação decorre, principalmente, do aumento do lucro tributável no exercício encerrado em 31 

de dezembro de 2016.  

 

Lucro Líquido do Exercício 

 

Em razão dos fatores acima elencados, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, o lucro 

líquido da Prática Participações totalizou R$3,0 milhões, comparado a um prejuízo de R$1,5 milhão no 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. 

 

Balanços patrimoniais 

 

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

Prática Participações S.A. em 31 de dezembro de 2016 

 

  

Balanços patrimoniais 

Em 31 de dezembro de  

2017(1) 
Análise 

Vertical 
  

  

2016(2) 
Análise 

Vertical 
  

  

Variação 

17 x 16 

(R$ mil) (%)(3) (R$ mil) (%)(3) (%) 

Ativo   

 

  

 

 

Circulante      

Caixa e equivalentes de caixa 4.118 4,4% 6.992 7,71% -41,1% 

Contas a receber de clientes 26.083 28,0% 18.241 20,11% 43,0% 

Estoques 16.547 17,8% 13.480 14,86% 22,8% 

Impostos a recuperar 1.046 1,1% 986 1,1% 6,1% 

Despesas antecipadas 345 0,4% 790 0,87% -56,3% 

Dividendos a receber 63 0,1% 16 0,02% 293,8% 

Outros créditos 2.115 2,3% 2.270 2,5% -6,8% 

Total do ativo circulante 50.317 54,1% 42.775 47,16% 17,6% 

   

Não circulante      

Ativo fiscal diferido 2.950 3,2% 3.820 4,21% -22,8% 

Outros ativos não circulantes 198 0,2% 90 0,1% 120,0% 

Investimentos 332 0,4% 467 0,51% -28,9% 

Imobilizado 30.102 32,4% 31.715 34,97% -5,1% 

Intangível 9.143 9,8% 11.830 13,04% -22,7% 

Total do ativo não circulante 42.725 45,9% 47.922 52,84% -10,8% 

Total do ativo 93.042 100,0% 90.697 100,0% 2,6% 
(1) Informações financeiras extraídas das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia referentes ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2017. 
(2) Informações financeiras extraídas das demonstrações financeiras consolidadas da Prática Participações S.A. (sociedade 

que foi incorporada pela Companhia em 31 de dezembro de 2017) referentes ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2016. 
(3) Em relação ao total do ativo.  

 

 

 

  Em 31 de dezembro de  
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(1) Informações financeiras extraídas das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia referentes ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2017. 
(2) Informações financeiras extraídas das demonstrações financeiras consolidadas da Prática Participações S.A. (sociedade 

que foi incorporada pela Companhia em 31 de dezembro de 2017) referentes ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2016. 
(3) Em relação ao total do passivo e do patrimônio líquido.  

 

 

Ativo Circulante 

 

Caixa e equivalentes de caixa 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de nosso caixa e equivalentes de caixa totalizou o valor de R$4,1 

milhões, apresentando uma redução de R$2,9 ou 41,1%, quando comparado ao saldo de caixa e 

equivalentes de caixa da Prática Participações S.A. em 31 de dezembro de 2016, quando totalizou R$7,0 

milhões. O valor de caixa no fechamento da empresa está dentro das expectativas da empresa e do limite 

mínimo estipulado para operacionalizar a Companhia. 

 

Balanços patrimoniais 
2017(1) 

Análise 

Vertical 
  

  

2016(2) 
Análise 

Vertical 
  

  

Variação 

17 x 16 

(R$ mil) (%)(3) (R$ mil) (%)(3) (%) 

Passivo Circulante   

 

  

 

 

Empréstimos e financiamentos 13.269 14,3% 9.395 10,36% 41,23% 

Fornecedores 9.892 10,6% 8.447 9,31% 17,11% 

Obrigações tributarias 1.594 1,7% 1.761 1,94% (9,48)% 

Impostos e contribuições a recolher 470 0,5% 453 0,50% 3,75% 

Salários e encargos sociais a pagar 2.039 2,2% 1.821 2,01% 11,97% 

Receita antecipada 878 0,9% 507 0,56% 73,18% 

Adiantamentos de clientes 2.867 3,1% 3.133 3,45% (8,49)% 

Dividendos a pagar 1.794 1,9% 930 1,03% 92,90% 

Provisões 1.903 2,0% 1.180 1,30% 61,27% 

Outras obrigações 1.882 2,0% 1.265 1,39% 48,77% 

Total do passivo circulante 36.588 39,3% 28.892 31,86% 26,64% 

     

Não Circulante       

Empréstimos e financiamentos 8.898 9,6% 15.008 16,55% (40,71)% 

Provisão para contingência 911 1,0% 868 0,96% 4,95% 

Passivo fiscal diferido 1.046 1,1% 1.062 1,17% (1,51)% 

Não Circulante 10.855 11,7% 11.892 18,68% (8,72)% 

   
 

Patrimônio líquido       

Capital social 29.068 31,2% 30.278 33,38% (4,00)% 

Reservas de capital (111) -0,1% 6.108 6,73% (101.82)% 

Reserva de lucros 14.628 15,7% 6.428 7,09% 127,57% 

Ajuste de avaliação patrimonial 2.031 2,2% 2.060 2,27% (1,41)% 

Ajuste acumulado de conversão (17) 0,0% (7)  (0,01)% 142,86% 

Patrimônio líquido 45.599 49,0% 44.867 49,47% 1,63% 

   
 

Total do passivo e do patrimônio líquido 93.042 100,0% 90.697 100,0% 2,59% 
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Contas a receber de clientes 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de contas a receber de clientes totalizou R$26,1 milhões, apresentando 

um aumento de R$7,8 milhões ou 43,3%, quando comparado ao saldo de contas a receber de clientes da 

Prática Participações S.A. em 31 de dezembro de 2016, quando totalizou R$18,2 milhões. Esse aumento 

decorreu do aumento de faturamento ocorrido no ano de 2017 e maior financiamento de clientes.  

 

Estoques 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de nossos estoques totalizou R$16,5 milhões, apresentando um 

aumento de R$3,1 ou 22,8%, quando comparado ao saldo de estoques da Prática Participações S.A. em 31 

de dezembro de 2016, quando totalizou R$13,5 milhões. Essa variação decorreu do aumento do estoque de 

material para revenda que apresentou um aumento no final do ano. 

 

Impostos a recuperar 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o nosso saldo de impostos a recuperar totalizou R$1,1 milhão apresentou um 

aumento de R$0,06 milhões ou 6,1%, quando comparado ao saldo de impostos a recuperar da Prática 

Participações S.A. em 31 de dezembro de 2016, quando totalizou R$1,0 milhão. Essa é uma variação normal 

e devido a diferença absoluta não representa mudança de práticas pela Companhia. 

 

Ativo não circulante 

 

Ativo fiscal diferido 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o nosso saldo de ativo fiscal diferido totalizou R$2,9 milhões, apresentando 

uma redução de R$0,9 milhões ou 22,8%, quando comparado ao saldo de ativo fiscal diferido da Prática 

Participações S.A. em 31 de dezembro de 2017, quando totalizou  R$ 3,8 milhões. O ativo fiscal diferido 

decorre do imposto diferido sobre prejuízos fiscais, e sobre diferenças temporárias registradas em 2017 e 

2016. A redução verificada entre os saldos de 2017 e 2016 decorre do aproveitamento do imposto diferido 

pelos lucros obtidos em 2017. 

 

Investimentos 

 

Em 31 de dezembro de 2017, os nossos investimentos totalizaram R$ 0,3 milhão, apresentando uma redução 

de R$0,1 milhão ou 28,9%, quando comparado ao saldo zerado da conta de investimentos da Prática 

Participações S.A. em 31 de dezembro de 2016. São registrados nessa conta a participação em outras 

Companhias, cuja participação da Prática seja inferior ou igual a 30% do patrimônio líquido. A variação 

negativa é explicada pelo prejuízo auferido pela empresa investida Embtech Tecnologia Embarcada. 

 

Imobilizado 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o nosso saldo de imobilizado totalizou R$30,1 milhões, apresentando uma 

redução de R$1,6 ou 5,3%, quando comparado ao saldo de imobilizado da Prática Participações S.A. em 

31 de dezembro de 2016, quando totalizou R$31,7 milhões. A redução do imobilizado é fruto de: (i) 

desinvestimentos em capacidade produtiva realizados no ano de 2017 e (ii) amortização dos bens registrada 

no período. 

 

Intangível 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o nosso saldo de intangível totalizou R$9,2 milhões, apresentando uma 

redução de R$2,6 ou 22,7%, quando comparado ao saldo de intangível da Prática Participações S.A. em 31 

de dezembro de 2016, que totalizou R$1,6 milhão. Essa redução foi causada pelo lançamento contábil 

realizado em 31 de dezembro de 2017 reduzindo o ágio registrado na Companhia no montante de R$10,0 

milhões para R$6,4 milhões. A diferença é resultado do imposto de renda e contribuição social que serão 

aproveitados fiscalmente pela amortização do ágio. 

 

Passivo circulante 

 

PÁGINA: 126 de 251

Formulário de Referência - 2018 - PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. Versão : 2



10.9 - Outros fatores com influência relevante 

 

 

 
Empréstimos e financiamentos 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o nosso saldo de empréstimos e financiamentos de curto prazo totalizou 

R$13,3 milhões, apresentando um aumento de R$4,4 milhões ou 41,23%, quando comparado ao saldo de 

empréstimos e financiamentos de curto prazo da Prática Participações S.A. em 31 de dezembro de 2016, 

que totalizou R$9,3milhões. Esse aumento decorre, principalmente: (i) do maior caixa utilizado no 

financiamento de clientes e aumento do estoque e transferência dos financiamentos de longo para curto 

prazo e (ii) transferência de financiamentos de longo prazo para o curto prazo. 

 

Fornecedores 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o nosso saldo a receber de fornecedores totalizou R$9,9 milhões, apresentando 

um aumento de R$1,4 ou 17,1%, quando comparado ao saldo de fornecedores da Prática Participações S.A. 

em 31 de dezembro de 2016, que totalizou R$8,4 milhões. Esse aumento foi decorrência do maior volume 

de compras nos meses de novembro e dezembro para atender a maior demanda nesses do final de ano. 

 

Impostos e contribuições a recolher 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de impostos e contribuições a recolher totalizou R$1,6 milhão, 

apresentando uma redução de R$0,2 milhão ou 9,5%, quando comparado ao saldo de impostos e 

contribuições a recolher da Prática Participações S.A. em 31 de dezembro de 2016, que totalizou R$1,8 

milhão. Essa redução não é significativa e é decorrente da diferença de faturamento maior ocorrida em 

dezembro de 2016 comparado com dezembro de 2017. 

 

Salários e encargos sociais a pagar 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de salário e encargos sociais a pagar totalizou R$2,0 milhões, 

apresentando um aumento de R$0,2 milhão ou 12,0%, quando comparado ao saldo de salários e encargos 

sociais a pagar da Prática Participações S.A. em 31 de dezembro de 2016, que totalizou R$1,8 milhão. Esse 

aumento é decorrente do aumento no quando de funcionário entre os dois períodos 

 

Receita antecipada 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de receita antecipada totalizou R$0,9 milhão, apresentando um 

aumento de R$0,4 milhão ou 73,2%, quando comparado ao saldo de receita antecipada da Prática 

Participações S.A. em 31 de dezembro de 2016. O valor absoluto dessa variação é irrelevante comparado 

com o volume de vendas realizado pela Companhia e não representa mudança de políticas comerciais 

 

Adiantamentos de clientes 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de adiantamentos de clientes totalizou R$2,8 milhões, apresentando 

uma variação negativa de R$0,3 ou 8,3%, quando comparado ao saldo de adiantamentos de clientes da 

Prática Participações S.A. em 31 de dezembro de 2016, que totalizou R$3,1 milhão. Essa queda não 

representa mudança nas políticas da empresa.  

 

 

Provisões 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de provisões totalizou R$1,9 milhão em 31 de dezembro de 2017, 

apresentando um aumento de R$0,7 milhão ou 61,3%, quando comparado ao saldo de provisões da Prática 

Participações S.A. em 31 de dezembro de 2016, que totalizou R$1,1 milhão. O aumento decorre, 

principalmente, da provisão de bônus a diretoria e força de trabalho referentes ao exercício de 2017, mas 

que foram efetivamente pagos no exercício seguinte.  

 

 

Passivo não circulante 

 

Empréstimos e financiamentos 
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Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de nossos empréstimos e financiamentos de longo prazo totalizou 

R$8,9 milhões, apresentando uma redução de R$6,1 ou 40,7%, quando comparado ao saldo de empréstimos 

e financiamentos da Prática Participações S.A. em 31 de dezembro de 2016, que totalizou R$15,0 milhões. 

Essa redução ocorreu pela transferência de financiamentos de longo prazo para curto prazo. 

 

Provisão para contingências 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o saldo registrado na conta de provisões para contingência totalizou R$0,9 

milhão, apresentando um aumento não significativo de R$0,05 milhão ou 5%, quando comparado ao saldo 

de provisão para contingências da Prática Participações S.A. em 31 de dezembro de 2016, que totalizou 

R$0,9. 

 

 

Patrimônio líquido  

 

Capital Social 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o capital social totalizou R$29,1 milhões, apresentando uma variação negativa 

de R$1,2 milhão ou 4,0%, quando comparado ao capital social da Prática Participações S.A. em 31 de 

dezembro de 2016, que totalizou R$30,3 milhões.  

 

Reserva de capital 

 

Em 31 de dezembro de 2017, a reserva de capital totalizou um saldo negativo de R$0,1 milhão, 

apresentando uma variação negativa de R$6,1 milhões ou 101%, quando comparado à reserva de capital da 

Prática Participações S.A. em 31 de dezembro de 2016, que totalizou 6,1 milhões. Essa variação é 

decorrente do processo de incorporação e reconhecimento no patrimônio líquido da parcela a ser 

aproveitada para fins de cálculo do imposto de renda e contribuição social do ágio registrado no ativo. 

 

 Reserva de lucros 

 

Em 31 de dezembro de 2017, nossa reserva lucros totalizou R$14,6 milhões, apresentando um aumento de 

R$8,2 milhões ou 127%, quando comparada à reserva de lucros da Prática Participações S.A. em 31 de 

dezembro de 2016, que totalizou R$6,4 milhão. Esse aumento decorreu dos resultados positivos obtidos em 

2017. 

 

As demais contas do nosso passivo e patrimônio líquido não apresentaram saldos relevantes e/ou sofreram 

variações relevantes entre 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016. 

 

Comparação entre os saldos das contas patrimoniais da Prática Participações S.A. em 31 de dezembro de 

2016 e 31 de dezembro de 2015 

 

  Em 31 de dezembro de  

Balanços patrimoniais 
2016(1) 

Análise 

Vertical   

  

2015(2) 
Análise 

Vertical   

  

Variação 

16 x 15 

(R$ mil) (%)(3) (R$ mil) (%)(3) (%) 

Ativo       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Circulante         

Caixa e equivalentes de caixa 6.992 7,71% 7.128 7,3% (1,9)% 

Contas a receber de clientes 18.241 20,11% 19.176 19,8% (4,9)% 

Estoques 13.480 14,86% 16.107 16,6% (16,3)% 

Impostos a recuperar 986 1,09% 1.457 1,5% (32,3)% 

Despesas antecipadas 790 0,87% 47 0,0% 1580,9% 

Dividendos a receber 16 0,02% 430 0,4% (96,3)% 
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Outros créditos 2.270 2,50%   

  

  

  

  

  

  

2.729 2,8%   

  

  

  

  

  

  

(16,8)% 

Total do ativo circulante 42.775 47,16% 47.074 48,5% (9,1)% 

  
  

  
  

Não circulante         

Ativo fiscal diferido 3.820 4,21% 4.589 4,7% (16,8)% 

Outros ativos não circulantes 90 0,10%    

Investimentos 467 0,51% 600 0,6% (22,2)% 

Imobilizado 31.715 34,97% 33.867 34,9% (6,4)% 

Intangível 11.830 13,04% 10.924 11,3% 8,3% 

Total do ativo não circulante 47.922 52,84% 49.980 51,5% (4,1)% 

Total do ativo 90.697 100,00% 97.054 100,0% (6,5)% 
(1) Informações financeiras extraídas das demonstrações financeiras consolidadas da Prática Participações S.A. (sociedade 

que foi incorporada pela Companhia em 31 de dezembro de 2017) referentes ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2016. 
(2) Informações financeiras extraídas das demonstrações financeiras consolidadas da Prática Participações S.A. (sociedade 

que foi incorporada pela Companhia em 31 de dezembro de 2017) referentes ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2015. 
(3) Em relação ao total do ativo.  

 

 

  
Em 31 de dezembro de 

  

Balanços patrimoniais 2016 
Análise 

Vertical 
  2015 

Análise 

Vertical 
  

Variação 

16 x 15 

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

Passivo Circulante   

 

  

 

 

Empréstimos e financiamentos 9.395 10,36% 15.285 15,70% (38,53)% 

Fornecedores 8.447 9,31% 6.313 6,50% 33,80% 

Obrigações tributarias 1.761 1,94% 1.541 1,60% 14,28% 

Impostos e contribuições a recolher 453 0,50% 0 1,60%  

Salários e encargos sociais a pagar 1.821 2,01% 1.767 1,80% 3,06% 

Faturamento para entrega futura 507 0,56% 495 0,50% 2,42% 

Adiantamentos de clientes 3133 3,45% 2372 2,40% 32,08% 

Dividendos a pagar 930 1,03% 1.503 1,50% (38,12)% 

Provisões 1180 1,30% 515 0,20% 129,13% 

Outras obrigações 1.265 1,39% 1.387 1,40% (8,80)% 

Total do passivo circulante 28.892 31,86% 31.178 31,70%   (7,33)% 

  

Não Circulante   

 

  

 

 

Empréstimos e financiamentos 15.008 16,55% 21.786 22,40% (31,11)% 

Provisão para contingência 868 0,96% 458 0,80% 89,52% 

Passivo fiscal diferido 1.062 1,17% 1.106 1,10% (3,98)% 

Não Circulante 16.938 18,68% 23.350 24,30% (27,46)% 
 

Patrimônio líquido   

 

  

 

 

Capital social 30278 33,38% 30278 31,20% 0,00% 

Reservas de capital 6108 6,73% 6108 6,30% 0,00% 

Reserva de lucros 6428 7,09% 4045 3,30% 58,91% 

Ajuste de avaliação patrimonial 2060 2,27% 2090 2,20% (1,44)% 

Ajuste acumulado de conversão (7) (0,01)% 5 1,00% (240)% 

Patrimônio líquido 44.867 49,47% 42.526 43,80% 5,50% 

  
Total do passivo e do patrimônio líquido 90.697 100,00%   97.054 100,0%    

(1) Informações financeiras extraídas das demonstrações financeiras consolidadas da Prática Participações S.A. (sociedade que foi 

incorporada pela Companhia em 31 de dezembro de 2017) referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. 
(2) Em relação ao total do passivo e do patrimônio líquido.  

 

Ativo Circulante 
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Caixa e equivalentes de caixa 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de caixa e equivalentes de caixa da Prática Participações S.A. totalizou 

R$7,0, apresentando uma redução de R$0,1 milhão ou 1,9%, quando comparado ao saldo de caixa e 

equivalentes de caixa da Prática Participações S.A. em 31 de dezembro de 2015, que totalizou R$7,1 

milhões. Essa é uma variação irrelevante e está dentro das expectativas da Companhia 

 

Contas a receber de clientes 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de contas a receber de clientes da Prática Participações S.A. totalizou 

R$18,2 milhões, apresentando uma redução de R$0,9 milhão ou 4,9%, quando comparado ao saldo de 

contas a receber de clientes da Prática Participações S.A. em 31 de dezembro de 2015, que totalizou R$19,1 

milhões. Essa redução decorre, principalmente, da queda da redução de financiamentos de clientes feitos 

diretamente com a Companhia. 

 

Estoques 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de estoques da Prática Participações S.A. totalizou R$13,5 milhões, 

apresentando uma redução de R$2,6 milhões ou 16,3%, quando comparado ao saldo de estoques da Prática 

Participações S.A. em 31 de dezembro de 2015 que totalizou R$16,1 milhões. Essa redução decorre, 

principalmente, da melhor gestão dos estoques da Prática Participações S.A., reprogramação de compra 

com fornecedores e melhor giro de estoque de produtos revendidos. 

 

Impostos a recuperar 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de impostos a recuperar da Prática Participações S.A. totalizou R$1,0 

milhão, apresentou uma redução de R$0,5 milhão ou 32,3%, quando comparado ao saldo de impostos a 

recuperar da Prática Participações S.A. em 31 de dezembro de 2015, que totalizou R$1,5 milhão. Essa 

redução decorreu, principalmente, de aproveitamento de impostos a recuperar contabilizados no ativo. 

 

Ativo não circulante 

 

Ativo fiscal diferido 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo do ativo fiscal diferido da Prática Participações S.A. totalizou R$3,8 

milhões, apresentando uma redução de R$0,8 milhão ou 16,8%, quando comparado ao saldo de ativo fiscal 

diferido da Prática Participações S.A. em 31 de dezembro de 2015, que totalizou R$ 4,6 milhões. Esse ativo 

é referente ao imposto diferido sobre prejuízos fiscais, e sobre diferenças temporárias registradas em 2016 

e 2015. A redução decorre, principalmente, do aproveitamento do imposto diferido pelos lucros obtidos em 

2016.  

 

Investimentos 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de investimentos da Prática Participações S.A. totalizou R$0,5 milhão, 

apresentando uma redução de R$0,1 milhão ou de 22,2% quando comparado ao saldo de investimentos da 

Prática Participações S.A. em 31 de dezembro de 2015, que totalizou R$ 0,6 milhão. Essa redução foi no 

investimento na coligada Embtech que reduziu seu patrimônio líquido mediante distribuição de dividendos. 

 

Imobilizado 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de imobilizado da Prática Participações S.A. totalizou R$31,7 milhões, 

apresentando uma redução de R$2,2 milhões ou 6,4%, quando comparado ao saldo de imobilizado da 

Prática Participações em 31 de dezembro de 2015, que totalizou R$33,9 milhões. Os investimentos em 

2016 totalizaram cerca de R$1,0 milhão de reais. Não foram feitos investimentos para aumento da 

capacidade de produção. Ocorreram desinvestimentos na área industrial com a venda de máquinas de corte 

e dobra. Quando da incorporação da empresa Prática Produtos S.A. pela Prática Klimaquip Ind. e Com. 

S.A. alguns equipamentos semelhantes puderam ser vendidos sem prejuízo para o setor industrial. A 

redução do Imobilizado decorre, também, da perda de valor pela depreciação que totalizou R$ 2,5 milhões 

em 2016. 
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 31/12/2015 Adições Baixas Transf. 31/12/2017 

Custo 

Terrenos 3.975 - - - 3.975 

Edifícios 4.211 - - - 4.211 

Imóveis/Construção 9.426 - - - 9.426 

Móveis e utensílios 637 22 - - 659 

Utensílios e diversos 78 4 - - 82 

Computadores e periféricos 1.058 32 (62) - 1.028 

Instalações 788 22 - - 810 

Equipamentos para telefonia 33 - - - 33 

Ferramentas 1.117 14 (2) - 1.129 

Máquinas e equipamentos 23.003 859 (756) - 23.106 

Veículos 76 - - - 76 

Fornos Industriais 312 - - - 312 

Benfeitorias em imóveis de 

terceiros 
449 - (449) - - 

 45.163 953 (1.269) - 44.847 

 

Imobilizações em andamento 

Construções em andamento 206 - - - 206 

 206 - - - 206 

 

Depreciação 

Imóveis/Construção (2.083) (461) - - (2.544) 

Móveis e utensílios (286) (34) 42 - (278) 

Utensílios diversos (57) (5) - - (62) 

Computadores e periféricos (719) (92) 31 - (780) 

Instalações (267) (76) - - (343) 

Equipamentos para telefonia (13) (20) - - (33) 

Ferramentas (365) (157) - - (522) 

Máquinas e equipamentos (7.131) (1.484) 136 - (8.479) 

Veículos (19) (8) - - (27) 

Fornos industriais (249) (21) - - (270) 

Benfeitorias em imóveis de 

terceiros 
(313) (136) 449 - - 

 (11.502) (2.494) 658 - (13.338) 

Total 33.867 (1.541) (611) - 31.715 

 

Intangível 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de intangível da Prática Participações S.A. totalizou R$11,8 milhões, 

apresentando um aumento de R$0,9 milhão ou 8,3%, quando comparado ao saldo de intangível da Prática 

Participações S.A. em 31 de dezembro de 2015, que totalizou R$10,9 milhões. Esse aumento decorreu de 

investimentos realizados em softwares e projetos de desenvolvimento de produtos. 

 

 31/12/2015 Adições Baixas 31/12/2016 

Softwares 863 350 - 1.213 

Marcas e patentes 373 - - 373 

Desenvolvimento de 

produtos 
15 659 - 674 

Concessionárias 593 - - 593 

Ágio 10.251 - - 10.251 

Amortização software (620) (74) - (694) 
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Amortização 

concessionárias 
(551) - - (580) 

 10.924 935 - 11.830 
 

 

Passivo circulante 

 

Empréstimos e financiamentos 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de empréstimos e financiamentos de curto prazo da Prática 

Participações S.A. totalizou R$9,4 milhões, apresentando uma redução de R$5,9 milhões ou 38,5%, quando 

comparado ao saldo de empréstimos e financiamentos de curto prazo da Prática Participações S.A. em 31 

de dezembro de 2015, que totalizou R$15,2. Essa redução decorre, principalmente, da redução da 

necessidade de capital de giro que possibilitou a amortização de financiamentos bancários.  

 

Fornecedores 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo a receber de fornecedores da Prática Participações S.A. totalizou 

R$8,4 milhões, apresentando um aumento de R$2,1 milhões ou 33,8%, quando comparado ao saldo a 

receber da Prática Participações S.A. em 31 de dezembro de 2015, que totalizou R$6,3 milhões. Esse 

aumento decorre do (i) maior volume de compras nos meses de novembro e dezembro para atender a maior 

demanda de vendas no último bimestre e (ii) alongamento do prazo de pagamento com fornecedores 

 

Impostos e contribuições a recolher 

 

Em 31 de dezembro de 2015, o saldo de impostos e contribuições a recolher da Prática Participações S.A. 

totalizou R$1,8 milhão, apresentando um aumento de R$0,05 milhões ou 14,28%, quando comparado ao 

saldo de impostos e contribuições a recolher da Prática Participações S.A. em 31 de dezembro de 2015, que 

totalizou R$1,5 milhão. Esse aumento decorreu, principalmente, do aumento do valor de ICMS, PIS e 

COFINS a pagar, e a variação é irrelevante comparado com o montante de pagamentos realizados pela 

empresa. 

 

Salários e encargos sociais a pagar 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de salário e encargos sociais a pagar da Prática Participações S.A. 

totalizou R$1,8 milhão, apresentando um aumento de R$0,05 milhões ou 3,1%, quando comparado ao saldo 

de salários e encargos sociais a pagar da Prática Participações S.A. em 31 de dezembro de 2015, que 

totalizou R$1,8 milhão. Esse aumento decorreu de reajustes de salários ao longo de 2016. 

 

Faturamento para entregas futuras 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de faturamentos para entrega futura da Prática Participações S.A. 

totalizou R$0,5 milhão, se mantendo praticamente estável com uma variação positiva de R$0,05 milhões 

ou 2,4%, quando comparado ao saldo de faturamentos para entrega futura da Prática Participações S.A. em 

31 de dezembro de 2015. 

 

Adiantamentos de clientes 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de adiantamentos de clientes da Prática Participações S.A. totalizou 

R$3,1 milhões, apresentando uma variação positiva de R$0,8 milhões ou 32,1%, quando comparado ao 

saldo de adiantamento de clientes da Prática Participações S.A. em 31 de dezembro de 2015, que totalizou 

R$ 2,4 milhões. Esse aumento decorre, principalmente, do recebimento do valor do sinal nas vendas 

financiadas diretamente pela companhia. 

 

Provisões 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de provisões da Prática Participações S.A. totalizou R$1,2 milhão, 
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apresentando um aumento de  R$0,6 milhão ou 130%, quando comparado ao saldo de provisões da Prática 

Participações S.A. em 31 de dezembro de 2015, que totalizou R$515 milhão. Essa variação é decorrente de 

provisões de despesas referentes ao exercício de 2016 que não eram realizadas em anos anteriores. 

 

 

 Consolidado 

 31/12/2016 31/12/2015 

Provisão para comissão 430 - 

Provisões para garantias 428 437 

Provisão para bônus 322 - 

Provisões diversas - 78 

 1.180 515 
 

Outras obrigações 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de outras obrigações da Prática Participações S.A., que consiste em 

comissões a pagar sobre financiamentos e comissões a pagar sobre vendas, totalizou R$1,3 milhão, 

apresentando uma redução de R$0,1 ou 8,8%, quando comparado ao saldo de outras obrigações da Prática 

Participações S.A. em 31 de dezembro de 2015, que totalizou R$1,4 milhão. Essa pequena redução 

decorreu, principalmente, do menor valor de comissões sobre financiamento provisionado. 

 

Passivo não circulante 

 

Empréstimos e financiamentos 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de nossos empréstimos e financiamentos de longo prazo da Prática 

Participações S.A. totalizaram R$15,0 milhões, apresentando uma redução de totalizou R$6,8 milhões 

milhões ou 31,11%, quando comparado ao saldo de empréstimos e financiamentos da Prática Participações 

S.A. em 31 de dezembro de 2015, que totalizou R$21,8 milhões. Essa redução decorre, principalmente, da 

menor necessidade de capital de giro que permitiu a amortização de empréstimos bancários. 

 

Provisão para contingências 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo registrado na conta de provisões para contingência totalizou totalizou 

R$0,9 milhão, apresentando um aumento de totalizou R$0,4 milhão ou 89,5%, quando comparado ao saldo 

de provisão para contingência da Prática Participações S.A. em 31 de dezembro de 2015, que totalizou 

R$0,5 milhão em 31 de dezembro de 2015. Esse aumento decorre, principalmente, do maior número de 

processos trabalhistas e cíveis do qual a Companhia é parte passiva. 

 

 

 Consolidado 

 31/12/2016 31/12/2015 

Processos judiciais trabalhistas 510 328 

Processos judiciais cíveis 358 130 

 868 458 

 

 

Patrimônio líquido 

 

Capital Social 

 

Em 31 de dezembro de 2016, o capital social da Prática Participações S.A. totalizou R$30,3 milhões não 

sofrendo alteração com o valor registrado em 2015. 

 

Reserva de capital 

 

Não houve variação do saldo da reserva de capital da Prática Participações S.A. entre 31 de dezembro de 

2015 e 31 de dezembro de 2016. 
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Reserva de lucros 

 

Em 31 de dezembro de 2016, a reserva de lucros da Prática Participações S.A. totalizou R$6,4 milhões, 

apresentando um aumento de R$2,4 milhões ou 58,9%, quando comparada com a reserva de lucros da 

Prática Participações S.A. em 31 de dezembro de 2015, que totalizou R$4,0 milhões. Esse aumento 

decorreu dos resultados positivos obtidos pela Prática participações S.A. no exercício social encerrado em 

31 de dezembro de 2016. 
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Nos termos do art. 20 da Instrução CVM nº 480, a divulgação de projeções e estimativas neste Formulário de 

Referência é facultativa, desde que nossa administração não tenha divulgado projeções e estimativas. Assim, 

tendo em vista que não divulgamos projeções e estimativas até o momento, optamos por também não divulgar 

neste Formulário de Referência projeções de qualquer natureza (inclusive operacionais e financeiras) relacionadas 

a nossos negócios ou atividades. 
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Não houve divulgação de projeções por nossa administração nos últimos 3 (três) exercícios sociais. 

 

 
  

 

PÁGINA: 136 de 251

Formulário de Referência - 2018 - PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. Versão : 2



12.1 - Descrição da estrutura administrativa 

 

 

 

 

 
 

Conselho de Administração 

 

O Conselho de Administração é o nosso órgão de deliberação colegiada, tendo como atribuições principais 

o estabelecimento de nossas políticas gerais de negócios e supervisão da gestão da Diretoria.  

 

De acordo com nosso Estatuto Social, o Conselho de Administração deve ser composto por, no mínimo, 3 

(três) e, no máximo, 7 (sete) membros, sendo ao menos 1 (um) deles independente, todos pessoas físicas, 

acionistas ou não, residentes no país ou não, eleitos pela Assembleia Geral de acionistas e por ela 

destituíveis a qualquer tempo, podendo ser eleitos igual número de suplentes, com mandato unificado de 2 

(dois) anos, sendo permitida a reeleição. Atualmente nosso Conselho de Administração é composto 7 (sete) 

membros titulares e 1 (um) suplente.  

Além das responsabilidades atribuídas ao Conselho de Administração na forma da Lei das Sociedades por 

Ações, nosso Estatuto Social determina cumprir-lhe ainda: 

 

(i) formular nossas estratégias (comerciais) e nossos planos de desenvolvimento e os de nossas 

subsidiárias; 

 

(ii) eleger e destituir todos e quaisquer membros da nossa Diretoria, estabelecendo a respectiva 

remuneração, atribuições, tarefas e deveres; 

 

(iii) examinar e supervisionar as nossas atividades e as de nossas subsidiárias, bem como fiscalizar a 

gestão de nossos Diretores; 

 

(iv) manifestar-se sobre o relatório e as contas da Diretoria, bem como sobre as demonstrações 

financeiras do exercício que deverão ser submetidas à Assembleia Geral Ordinária; 

 

(v) aprovar e alterar nossos planos estratégicos, orçamentos anuais e planos de investimento, bem 

como acompanhar sua execução; 

 

(vi) examinar, a qualquer tempo, os nossos livros e documentos; 

 

(vii) solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;  

 

(viii) deliberar sobre o resgate das ações preferenciais de classe “A” e “B” nos termos e condições 

descritos no nosso Estatuto Social e no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia; 

 

(ix) deliberar a criação de novas sociedades controladas e/ou coligadas e subscrição e integralização 

do capital social de qualquer sociedade controlada e/ou coligada pela nossa Companhia; 

 

(x) deliberar sobre a prestação de garantias às sociedades controladas e/ou coligadas da nossa 

Companhia; 

 

(xi) deliberar sobre a celebração de contratos e/ou assunção de obrigações pela nossa Companhia, 

inclusive operações de arrendamento mercantil (leasing), cujo valor seja maior ou igual a 20,0% (vinte por 

cento) do nosso patrimônio líquido apurado nas nossas últimas demonstrações financeiras consolidadas 

auditadas então disponíveis; 

 

(xii) deliberar sobre concessão de avais e fianças, bem como operações de alienação de ativos 

permanentes representativos de percentual superior a 5,0% (cinco por cento) do nosso ativo total apurado 

em nossas últimas demonstrações financeiras consolidadas auditadas então disponíveis; 

 

(xiii) deliberar sobre projetos de investimentos pela nossa Companhia sempre que o valor principal, de 

forma isolada, ultrapasse 10,0% (dez por cento) do nosso patrimônio líquido e/ou, de forma cumulativa, 

excedam 30,0% (trinta por cento) do nosso patrimônio líquido, apurados nas nossas últimas demonstrações 

financeiras consolidadas auditadas então disponíveis; 
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(xiv) deliberar sobre a celebração de (i) contratos que tenham por objeto cessão ou alienação de 

tecnologia; e (ii) contratos que tenham por objeto a aquisição de tecnologia e que envolvam valores 

superiores a 5,0% (cinco por cento) do nosso patrimônio líquido apurado nas nossas últimas demonstrações 

financeiras consolidadas auditadas então disponíveis e/ou sejam relevantes para a nossa operação ou nossos 

negócios, assim como quando possam afetar seus desempenhos futuros, conforme o caso; 

 

(xv) deliberar sobre a aquisição, alienação ou oneração de qualquer participação da nossa Companhia 

em sociedades coligadas, controladas ou subsidiárias integrais, sejam elas existentes ou a serem 

constituídas; 

 

(xvi) deliberar sobre planos de recompra de ações ordinárias e/ou preferenciais de nossa para 

manutenção em tesouraria, bem como sobre a manutenção, o cancelamento ou recolocação no mercado das 

ações ordinárias e/ou preferenciais mantidas em tesouraria; 

 

(xvii) convocar a Assembleia Geral, nos casos em que a lei exigir e quando julgar conveniente; 

 

(xviii) deliberar sobre o voto a ser proferido pela nossa Companhia, e a orientação do voto dos seus 

representantes eleitos nos Conselhos de Administração das nossas controladas e/ou coligadas, conforme o 

caso, nas assembleias gerais, reuniões de sócios e reuniões do conselho de administração das nossas 

controladas e/ou coligadas convocadas para deliberar sobre as matérias elencadas no art. 10º e 19 do nosso 

Estatuto Social no âmbito de tais controladas e/ou coligadas; e 

 

(xix) definir lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de empresas para a 

elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia, nos casos de OPA para cancelamento de registro 

de companhia aberta ou para saída do Bovespa Mais – Nível 2. 

 

 

Diretoria 

 

Nossa Diretoria é responsável pela administração dos nossos negócios em geral e pela nossa representação 

legal em todos os atos necessários ou convenientes associados aos seus negócios, ressalvados os atos que a 

Lei e/ou o nosso Estatuto Social reservem a competência para o Conselho de Administração e/ou para a 

Assembleia Geral de acionistas. 

 

De acordo com nosso Estatuto Social, a Diretoria deve ser composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 

10 (dez) Diretores, todos, residentes e domiciliados no país, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pelo 

Conselho de Administração sendo um Diretor Presidente, um Diretor Industrial, um Diretor Financeiro, um 

Diretor Comercial, um Diretor Comercial da Divisão Technicook, um Diretor Comercial da Divisão 

Technipan, um Diretor Administrativo, um Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento, um Diretor de Relações 

com Investidores e um Diretor de Comércio Internacional, para mandato de até 3 (três) anos, sendo 

permitida a reeleição.  

 

Compete à Diretoria, de forma geral: 

 

a) atuar com o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na 

administração dos seus próprios negócios; 

 

b) exercer suas atribuições para lograr nossos fins e interesses; 

 

c) não praticar atos de liberalidade às custas da nossa Companhia; 

 

d) não tomar em empréstimo os recursos ou bens da nossa Companhia, ou usá-los em proveito 

próprio; 

 

e) agir com lealdade à nossa Companhia e aos seus acionistas; 

 

f) não intervir nas operações e deliberações sociais em que tiver interesse conflitante com os nossos; 

e 
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g) elaborar, anualmente, o relatório de administração e as demonstrações financeiras do exercício, 

bem como os balancetes mensais, se solicitados pela Assembleia Geral. 

 

 

Conselho Fiscal 

 

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão societário independente de 

nossa administração e de nossos auditores independentes. O Conselho Fiscal pode funcionar tanto de forma 

permanente quanto de forma não permanente, caso em que atuará somente no exercício social em que sua 

instalação for solicitada pelos acionistas, nos termos da Lei das Sociedades por Ações.  

 

O nosso conselho fiscal é responsável por, entre outras funções previstas na Lei das Sociedades por Ações: 

 

(i) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento 

dos seus deveres legais e estatutários; 

 

(ii) opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à Assembleia Geral, 

relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de 

investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou 

cisão; 

 

(iii) denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as 

providências necessárias para a proteção dos interesses da Companhia, à Assembleia Geral, os erros, 

fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à Companhia; e  

 

(iv) analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas 

periodicamente pela Companhia. Nosso Estatuto Social exige que o conselho fiscal seja composto por três 

membros efetivos e igual número de suplentes. 

 

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nosso conselho fiscal não poderá ser composto por (i) 

membros de nosso Conselho de Administração; (ii) membros de nossa Diretoria; (iii) nossos empregados; 

(iv) nossos acionistas; (v) empregados de sociedade que controlamos ou de sociedade de nosso grupo; ou 

(vi) cônjuges ou parentes até o terceiro grau de qualquer membro de nosso Conselho de Administração ou 

de nossa Diretoria; ou (vii) cônjuges ou parentes até o terceiro grau de qualquer técnico ou fiscal de 

sociedade concorrente, de acionista controlador de sociedade concorrente ou de sociedades controladas por 

sociedade concorrente. 

 

A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à prévia assinatura do Termo de Anuência 

dos membros do Conselho Fiscal, nos termos do disposto no Regulamento do Bovespa Mais. 

 

Os membros do conselho fiscal serão eleitos em Assembleia Geral, sendo que sua posse será condicionada 

à assinatura do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal. Nosso Estatuto Social prevê um 

conselho fiscal de caráter não permanente. Sua instalação dependerá de deliberação da Assembleia Geral a 

pedido fundamentado dos acionistas, nos casos previstos em lei. Atualmente, nosso conselho fiscal não está 

instalado. 

 

 

Comitês Estatutários e Não-Estatutários 

 

Na data deste Formulário de Referência, não possuíamos comitês estatutários ou não estatutários.  

 

 

a. atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que se 

reportam ao conselho de administração, indicando 

 

 

i. se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão responsável pela 
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aprovação, data da aprovação e, caso a Companhia divulgue esses regimentos, locais na rede 

mundial de computadores onde esses documentos podem ser consultados 

 

Na data deste Formulário de Referência, nosso Conselho de Administração não possuía regimento interno 

próprio.  

 

 

ii. se a Companhia possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, suas principais 

atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da regulamentação 

emitida pela CVM a respeito do assunto 

 

Na data deste Formulário de Referência, não possuíamos comitês estatutários ou não-estatutários. 

 

iii. de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente, indicando 

se a Companhia possui uma política de contração, e informando o órgão responsável pela 

aprovação da política, data da aprovação e, caso a Companhia divulgue a política, locais na rede 

mundial de computadores onde o documento pode ser consultado 

 

O Conselho de administração da Companhia seleciona o serviço de auditoria independente dentre as 

empresas com melhores reputação e experiência no mercado. Os resultados e apontamentos de risco da 

auditoria são avaliadas nas reuniões do Conselho de Administração e constam em ata. A Companhia não 

adota uma política de contratação e serviços extra-auditoria com o auditor independente. 

 

 

b. em relação aos membros da diretoria estatuária, suas atribuições e poderes individuais, 

indicando se a diretoria possui regimento interno próprio, e informando, em caso positivo, órgão 

responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso a Companhia divulgue o regimento, locais na 

rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado 

 

Na data deste Formulário de Referência, nossa Diretoria não possuía regimento interno próprio. 

 

Com relação às atribuições individuais de nossos Diretores, nosso Estatuto Social assim determina: 

 

Diretor Presidente 

 

(i) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 

 

(ii) criar ou extinguir cargos, admitir e demitir empregados e fixar os níveis de remuneração pessoal; 

 

(iii) coordenar e supervisionar o trabalho dos empregados ou prestadores de serviços de nossa 

Companhia, diligenciando para que todo o serviço burocrático e administrativo seja executado de maneira 

eficiente, adequada e rápida; 

 

(iv) promover o cumprimento das deliberações de nossa Diretoria Executiva; e 

 

(v) submeter ao nosso Conselho de Administração, até 31 de março do ano subsequente ao exercício 

social correspondente, a prestação de contas da Companhia, acompanhada da manifestação da nossa 

Diretoria Executiva e do parecer de nosso Conselho Fiscal, se instalado. 

 

 

Diretor Industrial 

 

(i) liderar e coordenar as atividades e ações operacionais na nossa Companhia e em nossas 

subsidiárias operacionais relacionadas aos investimentos em ativo fixo, produção, manutenção, 

planejamento e controle da produção e engenharia de processos de fabricação; 

 

(ii) fiscalizar a qualidade dos processos e produtos da nossa Companhia e de nossas subsidiárias 

operacionais; 
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(iii) definir as regras operacionais, os controles e processos relacionados à cadeia de produção 

industrial das subsidiárias operacionais da nossa Companhia; 

 

(iv) coordenar e definir os termos comerciais aplicáveis às negociações com os principais fornecedores 

de matéria prima da nossa Companhia e de nossas subsidiárias operacionais; 

 

(v) coordenar e definir os termos comerciais relacionados à logística de distribuição dos produtos das 

subsidiárias operacionais da nossa Companhia; e 

 

(vi) orientar o voto dos representantes da Companhia nas assembleias gerais de acionistas ou reuniões 

de sócios das subsidiárias operacionais da nossa Companhia com relação às matérias de sua competência 

elencadas acima. 

 

 

Diretor Financeiro 

 

(i) dirigir e liderar a administração e gestão das atividades financeiras de nossa Companhia e suas 

controladas; 

 

(ii) dirigir e liderar a análise de investimentos e definição dos limites de exposição a risco, a 

propositura e contratação de empréstimos e financiamentos e a realização das operações de tesouraria; e 

(iii) conduzir nosso planejamento e controle financeiro. 

 

 

Diretor Comercial 

 

(i) planejar, superintender e administrar a gestão comercial da sociedade, conforme as diretrizes 

emanadas do diretor Presidente; 

 

(ii) elaborar e implementar os programas de marketing e de comercialização da companhia; 

 

(iii) apresentar ao Diretor Presidente sempre que solicitado, relatório circunstanciado de suas 

atividades; 

 

(iv) manter os demais diretores, os membros do Conselho de Administração e a Assembleia Geral 

informados sobre todas as atividades de sua responsabilidade. 

 

 

Diretor Comercial da Divisão Technicook 

 

(i) planejar, superintender e administrar a gestão comercial da divisão Technicook da sociedade, 

conforme as diretrizes emanadas do diretor Presidente; 

 

(ii)  elaborar e implementar os programas de marketing e de comercialização da divisão Technicook 

da companhia; 

 

(iii) apresentar ao Diretor Presidente sempre que solicitado, relatório circunstanciado de suas 

atividades; 

 

(iv) manter os demais diretores, os membros do Conselho de Administração e a Assembleia Geral 

informados sobre todas as atividades de sua responsabilidade. 

 

 

Diretor Comercial da Divisão Technipan 

 

(i) planejar, superintender e administrar a gestão comercial da divisão Technipan da sociedade, 

conforme as diretrizes emanadas do diretor Presidente; 
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(ii)  elaborar e implementar os programas de marketing e de comercialização da divisão Technipan da 

companhia; 

 

(iii) apresentar ao Diretor Presidente sempre que solicitado, relatório circunstanciado de suas 

atividades; 

 

(iv) manter os demais diretores, os membros do Conselho de Administração e a Assembleia Geral 

informados sobre todas as atividades de sua responsabilidade. 

 

 

Diretor Administrativo 

 

(i) planejar, superintender e organizar as atividades relacionadas com o departamento pessoal e com 

o sistema de tecnologia e informação da Companhia, conforme as diretrizes emanadas do Diretor 

Presidente; 

 

(ii) elaborar e implementar programas de treinamentos e programas que possibilitem uma melhor 

comunicação interna da Companhia; 

 

(iii) apresentar ao nosso Diretor Presidente sempre que solicitado, relatório circunstanciado de suas 

atividades e; 

 

(iv) manter os demais diretores e a Assembleia Geral informados sobre todas as atividades de sua 

responsabilidade. 

 

 

Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento 

 

(i) planejar, superintender e administrar a gestão de pesquisa e desenvolvimento da sociedade, 

conforme diretrizes emanadas por nosso Diretor Presidente; 
 

(ii) desenvolver e implementar projetos de desenvolvimento de novos produtos e tecnologias; 

 

(iii) apresentar ao nosso Diretor Presidente sempre que solicitado, relatório circunstanciado de suas 

atividades; 

 

(iv) manter os demais diretores, os membros do Conselho de Administração e a Assembleia Geral 

informados sobre todas as atividades de sua responsabilidade. 

 

 

Diretor de Relações com Investidores 

 

(i) representar isoladamente a nossa Companhia perante os órgãos de controle e demais instituições 

que atuam no mercado de capitais (incluindo CVM, Banco Central do Brasil, B3, instituição escrituradora 

das ações de emissão da Companhia, entidades administradoras de mercados de balcão organizados), 

competindo-lhe prestar informações aos investidores, à CVM, ao Banco Central do Brasil, às bolsas de 

valores e mercados de balcão em que a Companhia tenha valores mobiliários de sua emissão admitidos à 

negociação, bem como demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, 

conforme legislação aplicável, no Brasil e no exterior; 

 

(ii) fiscalizar o fiel cumprimento de nossa Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante; 

 

(iii) fiscalizar o fiel cumprimento de nossa Política de Negociação de Valores Mobiliários; e 

 

(iv) revisar e coordenar a elaboração de nosso Formulário de Referência, bem como dos demais 

documentos exigidos pela regulamentação aplicável às companhias abertas e pela B3. 
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c. data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se possui 

regimento interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua aprovação pelo conselho fiscal 

e, caso a Companhia divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o 

documento pode ser consultado 

 

Não possuímos Conselho Fiscal de funcionamento permanente e nosso Conselho Fiscal não se encontra 

instalado. Não possuímos Comitês Estatutários ou Não Estatutários de assessoramento ao nosso Conselho 

de Administração. 

 

 

d. se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de cada órgão ou 

comitê que se reporta ao conselho de administração, informando, em caso positivo:  
 

 

i. a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita somente 

em relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus membros 

 

ii. metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação; 

 

iii. como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o 

funcionamento deste órgão; e 

 

iv. se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos 

 

Na data deste Formulário de Referência, não possuíamos mecanismos de avaliação de desempenho de 

nossos órgãos e comitês, mecanismos formais de avaliação dos membros de nosso Conselho de 

Administração e de nossa Diretoria. 
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a. prazos de convocação 

 

A Lei das Sociedades por Ações determina a convocação dos acionistas para as assembleias gerais, 

mediante a publicação de três anúncios em órgão oficial da União ou do Estados ou do Distrito Federal, 

sendo o nosso caso o Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, e em outro jornal de grande circulação, em 

nosso caso o Jornal Hoje em Dia, de Belo Horizonte. Conforme nosso Estatuto Social, a primeira 

convocação deve ser feita no mínimo 30 (trinta) dias antes da realização da assembleia geral, e a segunda 

convocação deve ser feita com 15 (quinze) dias de antecedência antes da assembleia geral. A instalação das 

assembleias gerais deverá ocorrer de acordo com o previsto na Lei das Sociedades por Ações, e presididas 

pelo nosso Diretor Presidente ou por acionista eleito pela assembleia geral dentre os presentes.  

 

As assembleias gerais da Companhia poderão ainda ser convocadas por nossos acionistas, conforme 

disposto no art. 123, parágrafo único, alíneas “b”, “c” e “d”, e art. 150 da Lei das Sociedades por Ações. 

 

 

b. competências 

 

Compete exclusivamente aos acionistas deliberar, em sede de assembleia geral ordinária: (i) tomar as contas 

dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras; (ii) deliberar sobre 

a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; (iii) eleger e destituir os membros 

do Conselho de Administração; e (iv) eleger e destituir os membros do Conselho Fiscal.  

 

Sem prejuízo das matérias em que a Lei das Sociedades por Ações confere competência aos acionistas, 

dependerá da aprovação dos acionistas em assembleia geral extraordinária: (i) reformar o nosso Estatuto 

Social; (ii) deliberar acerca da redução e aumento do nosso capital social ; (iii) deliberar o pagamento de 

juros sobre capital próprio acima dos limites de dedução para efeitos da apuração do lucro real, 

estabelecidos pela legislação tributária; (iv) eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros do nosso 

Conselho de Administração e os membros do nosso Conselho Fiscal; (v) fixar a remuneração global dos 

nossos administradores, bem como deliberar sobre a participação dos Administradores nos lucros da nossa 

Companhia; (vi) tomar, anualmente, as contas da administração e deliberar sobre as demonstrações 

financeiras por ela apresentada; (vii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a 

distribuição de dividendos; (viii) deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a 

formação do capital social; (ix) deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da nossa 

Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; (x) deliberar 

sobre a emissão, por nossa Companhia, de debêntures conversíveis, bônus de subscrição e outros títulos ou 

valores mobiliários conversíveis em ações; (xi) escolher a empresa especializada responsável pela 

elaboração de laudo de avaliação nos casos previstos no Capítulo X da Lei das Sociedades por Ações e na 

forma prevista no nosso Estatuto Social, dentre as empresas indicadas em lista tríplice formulada pelo 

Conselho de Administração; (xii) deliberar a saída da Companhia do Bovespa Mais – Nível 2, a qual deverá 

ser comunicada à B3 por escrito, com antecedência prévia de 30 (trinta) dias; (xiii) autorizar os Diretores a 

confessar a falência e pedir a recuperação judicial e extrajudicial da nossa Companhia, bem como demais 

atos voluntários de reorganização financeira da nossa Companhia; e (xiv) deliberar sobre a cessação do 

estado de liquidação da nossa Companhia.  

 

Os acionistas da Companhia poderão, ainda, nas assembleias gerais regularmente instaladas e convocadas, 

deliberar sobre qualquer matéria relativa ao objeto social da Companhia e tomar todas as decisões que 

julgarem convenientes aos interesses da Companhia, desde que tais matérias constem da ordem do dia do 

instrumento convocatório da respectiva assembleia geral. 

 

 

c. endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão 

à disposição dos acionistas para análise 

 

Os documentos referentes às assembleias podem ser encontrados nos seguintes endereços eletrônicos: 

http://ri.praticafornos.com.br e www.cvm.gov.br. 
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Alternativamente, os documentos podem ser encontrados em nossa sede social localizada na Cidade de 

Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR 459, Km 101, Galpão 04, bairro Loteamento 

Ipiranga, CEP 37556-140. 

 

 

d. identificação e administração de conflitos de interesses 

 

Não adotamos um mecanismo específico para identificar conflitos de interesse nas assembleias gerais, 

aplicando-se à hipótese as regras constantes na legislação brasileira. 

 

São hipóteses de impedimento de voto em razão de conflito de interesses do acionista àquelas (i) relativas 

a aprovação de laudo de avaliação de bens com os quais concorrer para a formação do capital social; (ii) 

relativas a aprovação de suas próprias contas como administrador; (iii) que possam beneficia-lo de modo 

particular; (iv) que seu interesse seja conflitante com o da Companhia.  

 

 

e. solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto 

 

Até a data deste Formulário de Referência, não houve nenhuma solicitação de procuração pela administração 

para o exercício do direito de voto, tampouco possuímos política estabelecida para tal finalidade. Por esta 

razão, observamos o disposto no art. 126 da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução CVM n. 481, de 

17 de dezembro de 2009.  

 

 

f. formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por acionistas, indicando 

se a Companhia exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização, consularização, e tradução 

juramentada e se a Companhia admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico 

 

Nos termos da Lei das Sociedades por Ações e do nosso Estatuto Social, o acionista pode ser representado 

na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de um ano, que seja acionista, administrador da 

companhia ou advogado; na companhia aberta, como é o nosso caso, o procurador pode, ainda, ser 

instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar os condôminos. 

 

Atualmente, não são admitidas procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico. Não 

dispensamos o reconhecimento de firma, notarização, consularização e tradução juramentada das 

procurações.  

 

 

g. formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando enviados 

diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou  dispensa reconhecimento de firma, 

notarização e consularização 

 

Conforme previsto nos arts. 21-A e seguintes da Instrução CVM n° 481, os nossos acionistas poderão 

encaminhar, nas hipóteses previstas na Instrução CVM n° 481, bem como nas demais assembleias gerais 

nas quais nossa Companhia, de forma discricionária, opte pela adoção do boletim de voto à distância 

(“Boletim”) (conforme previsto no Manual da respectiva Assembleia), suas instruções de voto em relação 

às matérias objeto da referida assembleia geral, mediante o preenchimento e o envio do Boletim, que 

constará anexo ao respetivo Manual. 

 

O Boletim deverá: 

 

 ser acessado, para impressão e preenchimento prévios, por meio de links previamente indicados 

no Manual da respectiva assembleia geral; e 

 

 ser recebido no prazo de até 7 (sete) dias antes da data de realização da assembleia geral. Eventuais 

boletins de voto recebidos após essa data serão desconsiderados. 
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Encerrado o prazo de votação à distância, o acionista não poderá alterar as instruções de voto já enviadas, 

salvo no momento de ocorrência da respectiva assembleia geral, presencialmente ou por meio de procurador 

regularmente constituído, mediante solicitação específica de desconsideração das instruções de voto 

enviadas via Boletim, antes da colocação da(s) respectiva(s) matéria(s) em votação. 

 

No que se refere às formalidades necessárias para aceitação do referido Boletim, os seguintes documentos 

devem ser enviados à nossa sede social, aos cuidados de nossa Diretoria de Relações com Investidores / 

assembleia geral: 

 

 via original do Boletim relativo à assembleia geral devidamente preenchido, rubricado (todas as 

páginas), e assinado; 

 

 cópia autenticada dos seguintes documentos: 

 

(i) para pessoas físicas: documento de identidade com foto (RG, RNE, CNH ou passaporte) 

do acionista; 

 

(ii) para pessoas jurídicas: documento de identidade com foto (RG, RNE, CNH ou passaporte) 

dos representantes legais e último estatuto / contrato social consolidado em conjunto com 

os documentos societários que comprovem a representação legal do acionista; 

 

(iii) para fundos de investimento: documento de identidade com foto (RG, RNE, CNH ou 

passaporte) do representante legal, último regulamento consolidado do fundo e estatuto / 

contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de 

voto do fundo em conjunto com os documentos societários que comprovem os poderes de 

representação. 

 

Exigimos o reconhecimento de firma dos Boletins assinados no território brasileiro e a notarização daqueles 

concedidos fora do país. 

 

Os documentos deverão ser encaminhados ao seguinte endereço postal, de nossa sede social: 

A/C: Diretor de Relação com Investidores 

Rodovia BR 459, Km 101, Galpão 04, bairro Loteamento Ipiranga, CEP 37556-140 – Pouso Alegre / MG 

 

O acionista poderá também, se preferir, poderá encaminhar os documentos à nossa Companhia, enviando 

as vias digitalizadas do Boletim e dos documentos acima referidos para o endereço eletrônico 

dri@praticabr.com. 

 

De qualquer forma, é indispensável que nossa Companhia receba a via original (física) do Boletim e a cópia 

dos demais documentos encaminhados anteriormente por e-mail pelo acionista, no prazo de 7 (sete) dias 

antes da data de realização da respectiva Assembleia, no endereço indicado acima. 

 

Em até 3 (três) dias do recebimento dos referidos documentos, informaremos ao acionista, por meio do 

endereço eletrônico indicado por ele no Boletim, acerca de seu recebimento e de sua aceitação. 

 

Caso o Boletim não esteja regularmente preenchido ou acompanhado dos documentos comprobatórios 

acima descritos, este será desconsiderado e tal fato será informado ao acionista por meio de comunicação 

digital enviada para o endereço eletrônico indicado no Boletim, que indicará a necessidade de reenvio do 

Boletim ou dos documentos que o acompanham (desde que haja tempo hábil), descrevendo os 

procedimentos e prazos necessários à regularização do voto à distância. 

 

Comunicaremos ao acionista caso os documentos recebidos sejam insuficientes para que o voto seja 

considerado válido. 

 

Durante o prazo de votação, o acionista poderá enviar nova instrução de voto à nossa Companhia, caso 

entenda necessário, de modo que será considerada no mapa de votação de nossa Companhia a última 

instrução de voto apresentada. 
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h. se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a 

distância ou de participação a distância 

 

Nossa Companhia não disponibiliza sistema eletrônico próprio de recebimento de voto à distância ou de 

participação à distância. 

 

 

 

i. instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas 

ou candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a 

distância 

 

 

De acordo com o art. 21-L, I, da Instrução CVM n° 481, o acionista titular de, no mínimo, 2,5% de 

determinada espécie de ações de emissão da Companhia poderá, observados os demais prazos e condições 

estabelecidos pela regulamentação vigente, solicitar a inclusão de candidatos ao Conselho de 

Administração e ao Conselho Fiscal da Companhia no boletim de voto à distância. Adicionalmente, em 

consonância com o inciso II do referido art., o acionista titular de no mínimo 5,0% de determinada espécie 

de ações de emissão da Companhia poderá, observados os demais prazos e condições estabelecidos pela 

regulamentação vigente, solicitar a inclusão de propostas de deliberação no boletim de voto à distância 

disponibilizado por ocasião de assembleia geral ordinária da Companhia. 

 

Caso o acionista que cumpra o requisito exposto no parágrafo anterior queira incluir propostas de 

deliberação, chapas ou candidatos a membros de nosso Conselho de Administração ou de nosso Conselho 

Fiscal (caso instalado) no boletim de voto à distância, será necessário que apresente tais propostas por meio 

de correspondência enviada ao endereço disposto no item 12.2.g acima, juntamente com os documentos 

pertinentes à proposta, ou por meio do endereço eletrônico dri@praticabr.com, nos prazos e demais 

condições estabelecidos pela regulamentação vigente.  

 

 

j. se a Companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados 

a receber e compartilhar comentários do acionistas sobre as pautas das assembleias 

 

 

Nossa Companhia não dispõe de páginas ou fóruns na rede mundial de computadores destinados a receber 

comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias. 

 

 

k. outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do voto a distância 

 

 

A) Exercício mediante envio de instruções de preenchimento transmitidas ao escriturador da 

Companhia 

 

Essa  opção  destina-se, exclusivamente,  aos  acionistas  detentores  de  ações  escrituradas  pelo  Banco 

Bradesco S.A. (“Bradesco”) e que não estejam depositadas em depositário central. O acionista titular de 

ações que não estejam depositadas em depositário central –i.e., junto à B3 S.A. –Brasil, Bolsa, Balcão 

(“B3”) –e que optar por exercer o seu direito de voto a distância por intermédio do prestador de serviço de 

escrituração das ações de emissão de nossa Companhia, o Bradesco, deverá enviar as instruções de voto 

através do site Bradesco Digital. Para votar pelo site é necessário realizar um cadastro e possuir um 

certificado digital. Informações sobre o cadastro e passo a passo para emissão do certificado digital estão 

descritas no  site: http://www.bradesco.com/ri 

 

Dados do Escriturador: BANCO BRADESCO S.A. 

Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Amarelo, 2º Andar, Vila Yara, Osasco – SP – CEP: 060029-900 

Atendimento a acionistas: 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas) 

0800 727 9933 (demais localidades) 
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O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h. 

e-mail: rogerio.amorim@bradesco.com.br 

 

Nos  termos  do  art.  21-B  da  Instrução  CVM  n°481,  o  acionista  deverá  transmitir  as  instruções  de  

preenchimento do boletim de voto a distância ao agente escriturador em até 7 (sete) dias antes da data da 

realização da assembleia a ser realizada.  

 

B) Exercício mediante envio de instruções de preenchimento transmitidas aos agentes de 

custódia 

 

Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações custodiadas no depositário 

central – i.e., junto à B3. Nesse caso, o voto à distância será exercido pelos acionistas de acordo com os 

procedimentos adotados por seus respectivos agentes de custódia. 

 

O acionista titular de ações depositadas na central depositária da B3 que optar por exercer seu direito de 

voto à distância por intermédio de prestadores de serviços deverá transmitir as suas instruções de voto a 

seus respectivos agentes de custódia, observadas as regras por eles determinadas, que, por sua vez, 

encaminharão tais manifestações de voto à central depositária da B3. 

 

Para tanto, os acionistas deverão entrar em contato com os seus respectivos agentes de custódia e verificar 

os procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções de voto via boletim à distância, bem 

como os documentos e informações por eles exigidos para o exercício de tal faculdade. 

 

Nos ternos do art. 21-B da Instrução n° CVM 481, o acionista deverá transmitir as instruções de 

preenchimento do boletim de voto à distância para seus agentes de custódia em até 7 (sete) dias antes da 

data de realização da respectiva Assembleia, salvo se prazo menor for estabelecido por seus agentes de 

custódia. 

 

Vale notar que, conforme determinado pelo art. 21-S da Instrução CVM n° 481, a central depositária da 

B3, ao receber as instruções de voto dos acionistas por meio de seus respectivos agentes de custódia, 

desconsiderará eventuais instruções divergentes em relação a uma mesma deliberação que tenham sido 

emitidas pelo mesmo número de inscrição no CPF ou CNPJ. 

 

A nossa Companhia mantém uma área de relações com investidores dedicada ao esclarecimento de dúvidas 

dos seus acionistas e mercado em geral, inclusive de questões relacionadas às assembleias. Em caso de 

dúvidas, o acionista poderá entrar em contato por meio do e-mail dri@praticabr.com. 
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a. frequência das reuniões 

 

De acordo com o disposto no art. 17 do nosso Estatuto Social, o Conselho de Administração reunir-se-á 

bimestralmente, ou com maior frequência, mediante convocação de qualquer membro do Conselho de 

Administração.  

 

 

b. se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao 

exercício do direito de voto de membros do conselho 

 

Para informações sobre disposições do Acordo de Acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao exercício 

do direito de voto de membros do conselho, vide item 15.5, letra “g” deste Formulário de Referência. 

 

 

c.  regras de identificação e administração de conflitos de interesses 

 

Os Conselheiros presentes às Reuniões do Conselho de Administração deverão identificar espontaneamente 

eventuais conflitos de interesses, próprios ou de qualquer de seus pares, na deliberação acerca de determinada 

matéria. Nos casos em que se verifique uma situação de conflito de interesses, o Conselheiro conflitado deverá 

registrar sua abstenção de voto e/ou o presidente do Conselho de Administração não deverá registrar o voto 

proferido em situação de conflito de interesses. 

 

Não adotamos política ou procedimento específico para identificação e administração de conflitos de interesses 

por entendermos que os mecanismos oferecidos pela Lei das Sociedades por Ações são suficientes e eficientes 

para tal fim.  

 

 

d. Se a Companhia possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de 

administração formalmente aprovada, informando, em caso positivo 

 

i. Órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso a Companhia divulgue 

a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado 

 

ii. Principais características da política, incluindo regras relativas ao processo de indicação dos 

membros do conselho de administração, à composição do órgão e à seleção de seus membros 

 

Nossa Companhia não possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de administração 

formalmente aprovada. 
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arbitragem

 

 

 

 
 

Nosso Estatuto Social prevê que nós, nossos acionistas, administradores e os membros de nosso Conselho 

Fiscal são obrigados a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda 

e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, em especial, da 

aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das 

Sociedades por Ações, no nosso 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 Bovespa Mais - Nível 2, do 

Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado, do Regulamento de Sanções e do 

Contrato de Participação do Bovespa Mais - Nível 2. 
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Renato Patrício 25/12/1964 Pertence apenas à Diretoria 26/04/2018 Até a 25/04/2021 2

Não possui outros cargos ou funções na Companhia. Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento

Diretor Comercial da Divisão Technicook

060.636.718-70 Administrador 19 - Outros Diretores 26/04/2018 Sim 0.00%

Não possui outros cargos ou funções na Companhia. Diretor Comercial da Divisão Technipan

656.198.388-20 Engenheiro 19 - Outros Diretores 26/04/2018 Sim 0.00%

039.486.538-36 Designer Industrial 19 - Outros Diretores 26/04/2018 Sim 0.00%

Willian Harley Garcia 07/11/1965 Pertence apenas à Diretoria 26/04/2018 Até a 25/04/2021 2

Não possui outros cargos ou funções na Companhia

082.971.707-21 Engenheiro 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 30/04/2018 Não 100.00%

596.297.467-00 Contador 27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo) 30/04/2018 Sim 100.00%

Roberto Stronschoen de Lacerda 29/08/1958 Pertence apenas ao Conselho de Administração 30/04/2018 1 ano 0

Vicente Giurizatto da Silveira 11/01/1981 Pertence apenas ao Conselho de Administração 30/04/2018 1 ano 0

Não possui outros cargos ou funções na Companhia

Não possui outros cargos ou funções na Companhia Diretor Comercial

Rafael Fortuna Arenzano 11/05/1965 Pertence apenas à Diretoria 26/04/2018 Até 25/04/2021 2

101.337.598-06 Administrador 19 - Outros Diretores 26/04/2018 Sim 0.00%

José Angelo de Souza Júnior 22/06/1955 Pertence apenas à Diretoria 26/04/2018 Até 25/04/2021 2

Milton de Aquino Machado Filho 05/02/1963 Pertence apenas à Diretoria 26/04/2018 Até a 25/04/2021 2

050.245.508-03 Engenheiro 19 - Outros Diretores 26/04/2018 Sim 0.00%

Não possui outros cargos ou funções na Companhia. Diretor Administrativo

Vinicius Coelho Rezende 31/05/1987 Pertence apenas à Diretoria 12/06/2018 Até 11/06/2021 0

078.549.216-01 Engenheiro 19 - Outros Diretores 12/06/2018 Sim 0.00%

Não possui outros cargos ou funções na Companhia. Diretor de Comércio Internacional

Marcelio Vieira 12/01/1975 Pertence apenas à Diretoria 26/04/2018 Até 25/04/2021 2

832.947.246-91 Contador 19 - Outros Diretores 26/04/2018 Sim 0.00%

Não possui outros cargos ou funções na Companhia. Diretor Financeiro

12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões
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André Luiz Rosa Rezende 11/08/1959 Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração 30/04/2018 1 ano 0

Não possui outros cargos ou funções na Companhia

220.087.238-01 Administrador 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 30/04/2018 Não 100.00%

377.220.856-87 Engenheiro 30 - Presidente do C.A. e Diretor Presidente 30/04/2018 Sim 100.00%

675.854.426-53 Engenheiro 39 - Outros Conselheiros / Diretores 30/04/2018 Sim 100.00%

Luiz Eduardo Rosa Rezende 08/03/1968 Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração 30/04/2018 1 ano 0

Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores eleito em 26 de abril 
de 2018 com mandato até 25 de abril de 2021.

Diretor Industrial eleito em 26 de abril de 2018 com mandato até 25 de abril 
de 2021.

Membro Efetivo do Conselho de Administração e Diretor Industrial

Carlos Seara da Costa Pinto 25/04/1962 Pertence apenas ao Conselho de Administração 30/04/2018 1 ano 0

Eduardo Silva Leonardis 18/05/1981 Pertence apenas ao Conselho de Administração 30/04/2018 1 ano 0

Não possui outros cargos ou funções na Companhia

702.699.397-68 Engenheiro 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 30/04/2018 Sim 100.00%

12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões

Rafael Fortuna Arenzano  -  101.337.598-06

O Sr. Rafael Fortuna é graduado em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade São Judas Tadeu. Pós-Graduado em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas e em Gestão de Produtividade 
e Qualidade pela Fundação Vanzolini. Iniciou sua carreira em 1986 na empresa São Paulo Alpargatas onde executou as funções de Gerente de PCP e Qualidade passando a Gerente Geral de Plantas Industriais. De 
2010 a 2011 atuou como Diretor Industrial do Grupo Brasfanta (Comprou Business da Alpargatas), sendo responsável pelas plantas de Manaus/AM, Pouso Alegre/MG e Caçapava/SP.



O Sr. Rafael Fortuna Arenzano declara que nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu: (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, ou ainda (iii) 
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, declara 
não ser considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Milton de Aquino Machado Filho  -  050.245.508-03

O Sr. Milton Machado é graduado em Gestão e Engenharia Mecânica pela Escola de Engenharia Mauá. Pós-graduado em Serviços de Marketing e Hospitalidade pela Universidade Anhembi Morumbi e Marketing 
Estratégico pela Harvard Business School. Iniciou sua carreira em 1987 na empresa de Consultoria Andersen Consulting (atual Accenture) na divisão de manufatura e Produtividade. De 1989 a 2010, trabalhou no 
Grupo Topema como Gerente de Assistência Técnica até 1992, passando a Diretor Industrial, até 2010 quando assumiu a Diretoria Comercial. Nesse período, tornou-se sócio fundador da empresa de alimentação 
(catering) Nutrivac, responsável ainda pela administração dos restaurantes BM & F e Centro Cultural do Brasil. Diretor do Segmento de Panificação e Confeitaria do Sindal -Sindicato da Indústria dos fabricantes de 
equipamentos para Food Service.



O Sr. Milton de Aquino Machado Filho declara que nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu: (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, ou 
ainda (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, 
declara não ser considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
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Roberto Stronschoen de Lacerda  -  596.297.467-00

Renato Patrício  -  060.636.718-70

O Sr. Renato Patricio é graduado em Mecânica pela Escola Técnica Federal de São Paulo e em Administração pela de empresas pela Universidade Mackenzie em 1987. Pós-graduado em Marketing pela Escola 
Superior de Propaganda e Marketing em 1990. Iniciou a carreira em 1986 na Semco S.A, empresa fabricante de bens duráveis e de capital. Tinha a empresa na época a licença de produção e comercialização no 
Brasil dos produtos Hobart e Dayton. De 1995 a 2012 atuou na diretoria comercial da Hobart do Brasil Ltda., uma empresa do grupo ITW. Possui mais de 25 anos de experiência em vendas e marketing, “customer 
care”, serviços de pré-venda e unidades de negócios.



O Sr. Renato Patrício declara que nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu: (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, ou ainda (iii) qualquer 
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, declara não ser 
considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Willian Harley Garcia  -  039.486.538-36

O Sr. Willian Harley é Formado em Design Industrial pela Faculdade Belas Artes de São Paulo. Pós-Graduado em Gestão de Marketing Estratégico pela Fundação Getúlio Vargas. Iniciou sua carreira em 1987 na 
Semer Eletrodomésticos como encarregado de Design responsável pela implantação e desenvolvimento da equipe de design e sua integração com as outras áreas. De 1992 a 1995 atuou como Coordenador de 
Projetos na BRASTEMP. De 1995 a 2011 atou como Gerente de Design na Whirlpool Corporation. Responsável pelo desenvolvimento de design de toda linha de lavadoras, secadoras e lava-louças das marcas 
Brastemp e Consul. Atuação direta em diversos projetos globais da Whirlpool e na consolidação do processo de inovação da empresa.



O Sr. Willian Harley Garcia declara que nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu: (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, ou ainda (iii) 
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, declara 
não ser considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

José Angelo de Souza Júnior  -  656.198.388-20

O Sr. José Angelo é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Santa Cecilia. Em 1975, iniciou sua carreira profissional na divisão de desenvolvimento de produtos da empresa Suprema 
Equipamentos p/ Indústria de Panificação Ltda, passando pela Gerência Industrial e Comercial, Diretoria Comercial e Presidência. De 2003 e 2006, atuou como palestrante da APAS – Associação Paulista de 
Supermercados e executou atividades de treinamento e conferências a convite do SEBRAE. Vice-presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Equipamentos de Panificação (ABIEPAN).



O Sr. José Angelo de Souza Júnior declara que nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu: (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, ou ainda 
(iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, declara 
não ser considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Vinicius Coelho Rezende  -  078.549.216-01

O Sr. Vinicius Coelho Rezende é graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Metodista de Piracicaba (2012). Participou de curso de gestão pela Harvard Business School (2017). O Sr. Vinicius Coelho 
Rezende iniciou sua carreira executiva na Caterpillar, com passagem posterior pela Ernst & Young, atualmente exerce o cargo de Diretor de Comércio Internacional de nossa Companhia. Atualmente, exceto pelo 
descrito acima, o Sr. Rezende não ocupa nenhum cargo de administração (conselho de administração ou diretoria) em outra companhia aberta.

O Sr. Vinicius Coelho Rezende declara que nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu: (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, ou ainda (iii) 
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, declara 
não ser considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Marcelio Vieira  -  832.947.246-91

O Sr. Marcelio Vieira é Formado em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas do Sul de Minas – FACESM. Possui MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria. Diversos cursos de 
gestão, inclusive pela Fundação Dom Cabral, InterAction Plexus, IOB Thomson Comporation, NS/Idea Educação Corporativa e Endeavor. Iniciou sua carreira em 1988 como Office-boy no Escritório de Contabilidade 
Avenida.



O Sr. Marcelio Vieira declara que nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu: (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, ou ainda (iii) qualquer 
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, declara não ser 
considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).
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Eduardo Silva Leonardis  -  220.087.238-01

O Sr. Eduardo Leonardis é sócio-fundador e Diretor Executivo da 3L Business Partners, empresa dedicada a atividades relacionadas a Management Advisory e co-fundador da Fare2Fare, start-up de tecnologia para 
mobilidade urbana criada em fevereiro de 2017.

Formado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP-SP), MBA Executivo em Finanças pelo Insper-SP, especializações em Management, Liderança, Estratégia e Finanças 
Corporativas em universidades no Brasil e Exterior, com destaque para INSEAD (2016, França), Harvard Business School (2012, EUA), University of Chicago (2010, EUA) e Wharton (2011, EUA). Atuou em posições 
de destaque em grandes empresas tanto familiares e como multinacionais estrangeiras, tendo passagem por quase 7 anos no Citigroup e 10 anos no Grupo Dobrevê, grupo familiar que controla investimentos na 
Malwee, Puket, CPFL-Renováveis e foi investidora da Cervejaria Eisenbahn, posteriormente vendida ao Grupo Schincariol. Suas principais posições nestas empresas foram de Gerente de Produtos Corporate no 
Citigroup, CFO da Malwee, Diretor de Planejamento Estratégico na Cervejaria Eisenbahn, Diretor Executivo da Holding Dobrevê. Foi Membro do Conselho de Administração da Puket (IMB Têxtil S/A), investida do 
Grupo Dobrevê, no período de 2013 a 2016. É mentor pro-bono desde 2013 da Endeavor. É associado ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e ao Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças 
(IBEF-SP).Atualmente, exceto pelo descrito acima, o Sr. Eduardo Leonardis não ocupa nenhum cargo de administração (conselho de administração ou diretoria) em outra companhia aberta.



O Sr. Eduardo Silva Leonardis declara que nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu: (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, ou ainda (iii) 
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, declara 
não ser considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Carlos Seara da Costa Pinto  -  702.699.397-68

O Sr. Carlos é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal Fluminense /Rio de Janeiro (1985), MBA pela University of Texas at Austing (USA) e curso de extensão pela FDC/INSEAD, Insper e 
Stanford University. O Sr. Carlos iniciou sua carreira excutiva na Shell Brasil S/A e posteriormente ocupou cargos de alta direção na Lucent Technologies, Avaya, Brasil Telecom, IBM, Bematech e Maxtrack. Ademais, 
antes da Incorporação, o Sr. Carlos ocupou o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Prática Participações S.A. Atualmente, exceto pelo descrito acima, o Sr. Carlos não ocupa nenhum cargo 
de administração (conselho de administração ou diretoria) em outra companhia aberta.



Sr. Carlos Seara da Costa Pinto declara que nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu: (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, ou ainda (iii) 
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, declara 
não ser considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

Vicente Giurizatto da Silveira  -  082.971.707-21

O Sr. Giurizatto é graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em Administração pela COPPEAD/UFRJ. Em 2003, o Sr. Vicente iniciou sua carreira executiva na 
Prática Estratégica da Accenture do Brasil, tendo exercido o cargo de gerente até 2009. Desde 2009, atual como gerente no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Há quatro anos atua 
como acompanhador de nossa Companhia pela BNDES Participações S.A. (BNDESPAR). Ademais, antes da Incorporação, o Sr. Giurizatto ocupou o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da 
Prática Participações S.A. Atualmente, exceto pelo descrito acima, o Sr. Giurizatto não ocupa nenhum cargo de administração (conselho de administração ou diretoria) em outra companhia aberta.



O Sr. Vicente Giurizatto da Silveira declara que nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu: (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, ou ainda 
(iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, declara 
não ser considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

O Sr. Lacerda é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Candido Mendes, em Ciências Contábeis pela Sociedade Unida de Ensino Superior, ambas do Rio de Janeiro, e possui MBA em 
Controladoria pela Universidade de São Paulo. Foi Sócio de Auditoria e Consultoria da Arthur Andersen S/C por 23 anos (de 1978 a 2001) e Sócio de Consultoria da Terco Grant Thonrton por 3 anos (de 2007 a 
2010), e da Ernst & Young por 3 anos (de 2010 a 2013). Desde 2013 atua como consultor independente, com foco em sociedades de capital fechado e familiares, e atua como membro de conselhos de família e de 
administração. Também atua como Mentor de empresas pela Endeavor. Ademais, antes da Incorporação, o Sr. Lacerda ocupou o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Prática Participações 
S.A. Atualmente, exceto pelo descrito acima, o Sr. Lacerda não ocupa nenhum cargo de administração (conselho de administração ou diretoria) em outra companhia aberta.

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, em seu artigo 16: O Conselheiro Independente caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com a Companhia, suas controladas ou seus controladores diretos ou 
indiretos, exceto participação de capital; (ii) não ser cônjuge ou parente até segundo grau dos controladores diretos ou indiretos da Companhia e não ser e não ter sido, nos últimos 2 anos, vinculado a sociedade ou 
entidade relacionada aos acionistas controladores da Companhia (pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta restrição); (iii) não ter sido, nos últimos 3 anos, 
empregado ou diretor da Companhia, dos acionistas controladores da Companhia ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da 
Companhia e das controladas da Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços 
e/ou produtos à Companhia ou para as controladas da Companhia;



 (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia ou das controladas da Companhia; e (vii) não receber outra remuneração da Companhia ou das controladas da Companhia 
além da de conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos desta restrição).

O Sr. Roberto Strohschoen de Lacerda declara que nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu: (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, ou 
ainda (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, 
declara não ser considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).
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Luiz Eduardo Rosa Rezende  -  675.854.426-53

O Sr. Luiz Eduardo é graduado em Engenharia Mecânica pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas. Em 1990, iniciou sua carreira 
executiva na ABC EMEP – Eletrônica e Mecânica de Precisão, pertencente ao grupo ALGAR, de Uberlândia/MG. De 1995 a 2000, trabalhou na área de nacionalização e produção da empresa ABC Bull, joint venture 
da ALGAR com a Honeywell Bull da França. Com passagens posteriores pela Brascom Computadores Brasileiros Ltda. e pela JPX do Brasil Ltda. É diretor de nossa Companhia desde 2000, sendo ainda 
empreendedor apoiado pela Endeavor, desde 2008.Atualmente, exceto pelo descrito acima, o Sr. Rezende não ocupa nenhum cargo de administração (conselho de administração ou diretoria) em outra companhia 
aberta. Ademais, antes da Incorporação, o Sr. Luiz Eduardo ocupou o cargo de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Prática Participações S.A. 
Atualmente, exceto pelo descrito acima, o Sr. Luiz Eduardo não ocupa nenhum cargo de administração (conselho de administração ou diretoria) em outra companhia aberta.



O Sr. Luiz Eduardo Rosa Rezende declara que nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu: (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, ou ainda 
(iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, declara 
não ser considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).

André Luiz Rosa Rezende  -  377.220.856-87

O Sr. Rezende é graduado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (1982). Mestre em Qualidade e Produtividade pela Universidade Federal de Itajubá (1995), participou 
de diversos cursos de gestão, inclusive pela Fundação Dom Cabral (2006) e pela Harvard Business School (2013). O Sr. André Luiz Rosa iniciou sua carreira executiva na Engesa Engenheiros Especializados, com 
passagens posteriores pela Brascom Computadores Brasileiros Ltda. e pela JPX do Brasil Ltda. Fundador da Prática Produtos S.A. e Diretor Presidente e de Relações com Investidores de nossa Companhia, o Sr. 
Rezende é presidente do conselho da ABIEPAN (associação que congrega os fabricantes de equipamentos de panificação). É ainda empreendedor apoiado pela Endeavor, desde 2008. Ademais, antes da 
Incorporação, o Sr. Rezende ocupou o cargo de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Prática Participações S.A. Atualmente, exceto pelo descrito 
acima, o Sr. Rezende não ocupa nenhum cargo de administração (conselho de administração ou diretoria) em outra companhia aberta.



O Sr. André Luiz Rosa Rezende declara que nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu: (i) qualquer condenação criminal, (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, ou ainda (iii) 
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Adicionalmente, declara 
não ser considerado pessoa exposta politicamente (conforme definido na regulamentação aplicável).
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Na data deste Formulário de Referência, não haviam comitês estatutários, de auditoria, de risco, financeiro ou de 
remuneração.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

12.7/8 - Composição dos comitês
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Administrador do emissor ou controlada

André Luiz Rosa Rezende 377.220.856-87 Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A 10.747.021/0001-29 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Presidente do Conselho de Administração, Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores

Diretor de Comércio Internacional

Observação

Pessoa relacionada

Vinicius Coelho Rezende 078.549.216-01 Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A 10.747.021/0001-29

André Luiz Rosa Rezende 377.220.856-87 Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A 10.747.021/0001-29 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Presidente do Conselho de Administração, Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores

Diretor Industrial e Membro efetivo do Conselho de Administração

Luiz Eduardo Rosa Rezende 675.854.426-53 Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A 10.747.021/0001-29

Pessoa relacionada

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores

Cargo

Nome CPF
Nome empresarial do emissor, controlada ou 
controlador CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do 
emissor ou controlada
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Observação

Administrador do Emissor

Presidente do Conselho de Administração, Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores

André Luiz Rosa Rezende 377.220.856-87 Controle Controlador Direto

Brava Participações Ltda. 10.747.109/0001-40

Pessoa Relacionada

Exercício Social 31/12/2016

O Sr. Luiz é também controlador indireto da Prática Serviços e Locações Ltda. e Prática INC.

Brava Participações Ltda. 10.747.109/0001-40

O Sr. André é também controlador indireto da Prática Serviços e Locações Ltda. e Prática INC.

Observação

André Luiz Rosa Rezende 377.220.856-87 Controle Controlador Direto

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração, Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores

Brava Participações Ltda. 10.747.109/0001-40

Observação

Pessoa Relacionada

Administrador do Emissor

Luiz Eduardo Rosa Rezende 675.854.426-53 Controle Controlador Direto

Diretor Industrial e Membro efetivo do Conselho de Administração

Exercício Social 31/12/2017

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

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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Observação

Administrador do Emissor

O Sr. André é também controlador indireto da Prática Serviços e Locações Ltda. e Prática INC.

Administrador do Emissor

Presidente do Conselho de Administração, Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores

Brava Participações Ltda. 10.747.109/0001-40

Pessoa Relacionada

Observação

André Luiz Rosa Rezende 377.220.856-87 Controle Controlador Direto

Diretor Industrial e Membro efetivo do Conselho de Administração

Luiz Eduardo Rosa Rezende 675.854.426-53 Controle Controlador Direto

Brava Participações Ltda. 10.747.109/0001-40

Pessoa Relacionada

Exercício Social 31/12/2015

Diretor Industrial e Membro efetivo do Conselho de Administração

Pessoa Relacionada

Luiz Eduardo Rosa Rezende 675.854.426-53 Controle Controlador Direto

O Sr. André é também controlador indireto da Prática Serviços e Locações Ltda. e Prática INC.

Administrador do Emissor

Observação

O Sr. Luiz é também controlador indireto da Prática Serviços e Locações Ltda. e Prática INC.

Brava Participações Ltda. 10.747.109/0001-40

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

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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O Sr. Luiz é também controlador indireto da Prática Serviços e Locações Ltda. e Prática INC.

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

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores

 

 

 

 
A nossa Companhia possui um seguro de Responsabilidade Civil de Diretores, Conselheiros e 

Administradores (D&O) que prevê o pagamento ou reembolso de despesas suportadas por nós ou por 

nossos administradores, decorrentes de reparação de danos causados a terceiros ou à nossa Companhia no 

decurso da atividade profissional exercida por nossos administradores na nossa Companhia. O limite 

máximo de garantia é de R$10 milhões, e o valor anual do prêmio corresponde a R$23 mil.  
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12.12 - Outras informações relevantes 

 

 

 

 
 

 

(a) Informações Complementares ao Item 12.3 deste Formulário de Referência 

 

Em complementação às informações constantes do item 12.3 deste Formulário de Referência, informamos 

que as convocações para as assembleias gerais que apreciaram nossas demonstrações financeiras e a 

publicação dos anúncios aos acionistas comunicando a disponibilidade das mesmas relativas aos exercícios 

encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017 foram dispensadas em razão da presença, nas referidas 

assembleias, de acionistas representando a totalidade de nosso capital social, em conformidade com o art. 

124, parágrafo 4º e o art. 133, parágrafo 4º, da Lei das Sociedades por Ações, de 15 de dezembro de 1976, 

conforme alterada. 

 

 

(b) Informações sobre quóruns de instalação de assembleias gerais 

 

Seguem abaixo informações sobre a instalação de nossas assembleias gerais de acionistas ocorridas nos 

últimos 3 (três) exercícios sociais: 

 

Evento Data Quórum Convocação 

AGE 31/08/2018 100% NÃO 

AGOE 30/04/2018 100% NÃO 

AGE 31/12/2017 100% NÃO 

AGE 12/05/2017 100%  NÃO 

AGO 27/04/2017 100% NÃO 

AGE 29/06/2016 100% NÃO 

AGE 31/05/2016 100% NÃO 

AGO 10/05/2016 100% NÃO 

AGE 08/12/2015 100% NÃO 

AGE 05/10/2015 100% NÃO 

AGE 29/06/2015 100% NÃO 

AGO 28/05/2015 100% NÃO 
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

 

 

 

 

 
 

 

a. Objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de remuneração 

foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da aprovação e, caso a 

companhia divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser 

acessado:  

 

A nossa política de remuneração, tem como principal finalidade promover o alinhamento dos interesses dos 

nossos administradores com os interesses dos nossos acionistas. Para tal, a remuneração dos nossos 

administradores é fixada utilizando como parâmetros as práticas de remuneração aplicadas pelo mercado 

para empresas de porte semelhante.  

 

O objetivo da nossa política de remuneração é recompensar a competência e a responsabilidade dos nossos 

executivos, adotando uma política que estimule o alcance de resultados coletivos e individuais e manter a 

nossa competitividade externa.  

 

A nossa Companhia não possui metodologia para o cálculo de reajustes de cada um dos elementos da 

remuneração de nossa administração. Anualmente os valores são revistos e reavaliados de acordo com o 

mercado e reajustadas de acordo com a inflação para reestabelecimento de perdas de valor. 

 

Nossa política estabelece que a remuneração de nossos administradores é composta por uma parcela fixa, 

composta pelo pró-labore mensal, e uma remuneração variável conforme metas estabelecidas anualmente 

e, ainda, nossos diretores estatutários fazem jus a benefícios constituídos por Seguro de Vida e Plano de 

Saúde. 

 

 

b. Composição da remuneração, inclusive: 

 

i. Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles; 

 

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

órgão da administração: 

 

 

Conselho de Administração 

 

 

 

 

Composição da Remuneração Descrição e Objetivos 

Remuneração Fixa Anual 

O membro independente do nosso conselho de 

administração faz jus a uma remuneração fixa mensal, 

correspondente aos honorários atribuídos ao exercício da 

função. A parcela fixa tem o objetivo de remunerar os 

membros do nosso conselho de administração pelo tempo 

disponibilizado para presença nas reuniões do conselho de 

administração e a complexidade das matérias submetidas a 

sua análise. 

Remuneração Variável Não há remuneração variável. 

Benefícios Pós-Emprego Não há benefícios pós-emprego. 

Benefícios Motivados pela Cessação 

do Exercício do Cargo 

Não há benefícios motivados pela cessação do exercício do 

cargo. 

Remuneração baseada em Ações Não há remuneração baseada em ações. 
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretoria Estatutária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composição da Remuneração Descrição e Objetivos 

Remuneração  pró-labore  Anual 

Os membros da nossa Diretoria Estatutária fazem jus a uma 

remuneração pró-labore mensal, correspondente aos 

honorários atribuídos ao exercício da função. A parcela fixa 

tem o objetivo de remunerar os membros  da nossa Diretoria 

Estatutária pela administração da Companhia. 

Remuneração Variável Bônus por cumprimento de metas pré-determinadas. 

Benefícios Pós-Emprego Não há benefícios pós-emprego. 

Benefícios Motivados pela Cessação 

do Exercício do Cargo 

Não há benefícios motivados pela cessação do exercício do 

cargo. 

Remuneração baseada em Ações Não há remuneração baseada em ações. 
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Diretoria Não Estatutária 

 

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

 

 

Conselho Fiscal 

 

Na data deste Formulário de Referência, não possuímos Conselho Fiscal instalado. 

 

 

Comitês Estatutários 

 

Na data deste Formulário de Referência, não possuímos Comitês Estatutários instalados. 

 

 

Comitês Não Estatutários 

 

Na data deste Formulário de Referência, não havia comitês não Estatutários instalados. 

 

 

ii. em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na remuneração 

total   

 

De acordo com a tabela abaixo, as proporções de cada elemento na remuneração total para o exercício 

social de 2017 foram, aproximadamente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a tabela abaixo, as proporções de cada elemento na remuneração total para o exercício 

social de 2016 foram, aproximadamente: 

 

Composição da 

Remuneração 

Conselho de 

Administração 

Conselho 

Fiscal 

Diretoria 

Estatutária 

Diretoria Não 

Estatutária 
Comitês 

Composição da Remuneração 
Conselho de 

Administração 

Conselho 

Fiscal 

Diretoria 

Estatutária 

Diretoria Não 

Estatutária 
Comitês 

Remuneração Fixa Mensal N/A N/A 80,00% N/A N/A 

Remuneração Variável N/A N/A 20,00% N/A N/A 

Benefícios  N/A N/A 0,00% N/A N/A 

Cessação do Exercício do 

Cargo 
N/A N/A 0,00% N/A N/A 

Remuneração Baseada em 

Ações 
N/A N/A 0,00% N/A N/A 

TOTAL N/A N/A 100,00% N/A N/A 
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

 

 

 

 

 

Remuneração Fixa Mensal N/A N/A 81,00% N/A N/A 

Remuneração Variável N/A N/A 19,00% N/A N/A 

Benefícios  N/A N/A 0,00% N/A N/A 

Cessação do Exercício do 

Cargo 
N/A N/A 0,00% N/A N/A 

Remuneração Baseada em 

Ações 
N/A N/A 0,00% N/A N/A 

TOTAL N/A N/A 100,00% N/A N/A 

 

 

 

De acordo com a tabela abaixo, as proporções de cada elemento na remuneração total para o exercício 

social de 2015 foram, aproximadamente: 

 

Composição da Remuneração 
Conselho de 

Administração 

Conselho 

Fiscal 

Diretoria 

Estatutária 

Diretoria Não 

Estatutária 
Comitês 

Remuneração Fixa Mensal N/A N/A N/A N/A N/A 

Remuneração Variável N/A N/A N/A N/A N/A 

Benefícios  N/A N/A N/A N/A N/A 

Cessação do Exercício do Cargo N/A N/A N/A N/A N/A 

Remuneração Baseada em 

Ações 
N/A N/A N/A N/A N/A 

TOTAL N/A N/A N/A N/A N/A 

 

 

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

 

A remuneração dos membros independentes do nosso Conselho de Administração é reajustada anualmente 

basicamente para refletir o aumento nos custos envolvidos com o exercício da função. 

 

A remuneração dos membros da diretoria é composta de um percentual fixo, condizentes com o cargo 

ocupado e referencias de mercado. A remuneração variável é composta por (i) bônus sobre o desempenho 

individual de cada diretor, atrelado ao planejamento anual da companhia, e (ii) bônus sobre o desempenho 

de lucratividade da companhia comparado com o orçamento aprovado para o ano. 

 

iv. razões que justificam a composição da remuneração  

 

A remuneração da Companhia é composta por elemento que garantem  alinhamento de seus objetivos com 

os de seus funcionários e administradores, mantendo a Companhia competitiva frente ao mercado de 

trabalho e concorrentes, atraente para reter executivos e remunerar os  profissionais  conforme  as  

responsabilidades  atribuídas  aos  respectivos  cargos. 

 

Com isso, asseguramos a competitividade ou atração de pessoas, a retenção de profissionais qualificados, 

a aplicação da meritocracia, além de apresentar um equilíbrio com o sistema orçamentário da Companhia. 

 

Não temos previsto remuneração de médio e longo prazo 

 

v. a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato 

  

Os membros do conselho não remunerados são membros da administração da Companhia e 

receber pró-labore referente a sua função como diretor. Os demais membros não remunerados do 

Conselho são representantes dos sócios minoritários e não recebem remuneração devido ao 

acordo entre os acionistas. 
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

 

 

 

 

 
 

c. Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de 

cada elemento da remuneração:  

 

A remuneração fixa dos membros da administração está baseada nas pesquisas salariais de mercado e 

objetivam o reconhecimento individual e coletivo dos resultados alcançados por nós. 

 

Ao Conselho de Administração não é aplicável remuneração variável. 

 

Aos Diretores Estatutários, os principais indicadores de desempenho usados na determinação da 

remuneração variável são: a Dívida Líquida absoluta, Cumprimento das Despesas Orçamentárias, a 

Margem EBITDA e o Índice NPS (Net Promoter Score). 

 

 

d. Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho:  

 

Para a remuneração fixa, todo e qualquer reajuste é balizado pela combinação de desempenho individual, 

comportamento e disponibilidade orçamentária, em linha com a praticada pelo mercado.  

 

Já a remuneração variável é baseada nos indicadores mencionados no item acima. As metas são 

estabelecidas nos ciclos de planejamento orçamentário e acompanhadas mês a mês para refletirem a 

evolução dos indicadores, sendo aplicável apenas à Diretoria Estatutária. 

 

 

e. Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses de curto, médio e longo 

prazo da Companhia:  

 

A prática de remuneração dos administradores visa incentivar a busca de maior eficiência do trabalho e 

consequente geração de resultados para a Companhia. 

 

Os administradores entendem que a remuneração fixa e variável contempla métricas para atingimento dos 

interesses no médio e longo prazo, tendo em vista são baseadas nas expectativas e projeções dos ciclos 

orçamentários e de planejamento. 

 

 

f. Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos 

ou indiretos:  

 

Não há remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores para o exercício de cargos na 

nossa Companhia.  

 

 

g. Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado 

evento societário, tal como a alienação do controle societário da Companhia:  

 

Não aplicável, uma vez que, na data deste Formulário de Referência, não havia qualquer remuneração ou 

benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário, tal como a alienação do nosso controle 

societário. 

 

 

h. Práticas e procedimentos adotados pelo Conselho de Administração para definir a 

remuneração individual do Conselho de Administração e da Diretoria, indicando 

 

i. Os órgãos e comitês da Companhia que participam do processo decisório, identificando de que 

forma participam 

 

Na data deste Formulário de Referência, nossa Companhia não detinha órgãos e comitês que participassem 

no processo decisório para definição da remuneração individual do Conselho de Administração, bem como 
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

 

 

 

 

 
da Diretoria. 

 

 

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 abrangência desses estudos 

 

O processo de fixação da remuneração fixa individual do Conselho de Administração e da Diretoria é 

definido no momento da admissão do administrador, variando de acordo com a formação e experiência 

profissional, conforme as expectativas de mercado, sendo readequado quando necessário com base em 

pesquisas especializas analisadas por empresas do ramo. 

 

 

iii. Com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da política 

de remuneração da Companhia 

 

Apesar de nossa Companhia não adotar política de remuneração formalmente aprovada, adotamos práticas 

de remuneração que são avaliadas pelos nossos acionistas a cada Assembleia Geral Ordinária. 
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Remuneração variável

Bônus 0,00 1.092.000,00 0,00 1.092.000,00

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Baseada em ações (incluindo 
opções)

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

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Observação Conforme disposto no OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/N°02/2018, o 
número de membros foi apurado de 
acordo com a média anual do 
número de membros de cada órgão 
apurado mensalmente, com duas 
casas decimais.

Conforme disposto no OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2018, o número de membros 
foi apurado de acordo com a 
média anual do número de 
membros de cada órgão 
apurado mensalmente, com 
duas casas decimais.

Conforme disposto no OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2018, o número de membros 
foi apurado de acordo com a 
média anual do número de 
membros de cada órgão 
apurado mensalmente, com 
duas casas decimais.

Nº total de membros 7,00 8,58 0,00 15,58

Salário ou pró-labore 81.600,00 2.280.000,00 0,00 2.361.600,00

Benefícios direto e indireto 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº de membros remunerados 1,00 8,58 0,00 9,58

Remuneração fixa anual

Total da remuneração 81.600,00 3.372.000,00 0,00 3.453.600,00

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2018 - Valores Anuais

Nº total de membros 0,00 7,67 0,00 7,67

Nº de membros remunerados 0,00 7,67 0,00 7,67

Benefícios direto e indireto 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 0,00 2.044.000,00 0,00 2.044.000,00

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

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Observação Conforme disposto no OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/N°02/2018, o 
número de membros foi apurado de 
acordo com a média anual do 
número de membros de cada órgão 
apurado mensalmente, com duas 
casas decimais.

Conforme disposto no OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2018, o número de membros 
foi apurado de acordo com a 
média anual do número de 
membros de cada órgão 
apurado mensalmente, com 
duas casas decimais.

Conforme disposto no OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2018, o número de membros 
foi apurado de acordo com a 
média anual do número de 
membros de cada órgão 
apurado mensalmente, com 
duas casas decimais.

Baseada em ações (incluindo 
opções)

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

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração variável

Descrição de outras 
remunerações fixas

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Bônus 0,00 510.943,04 0,00 510.943,04

Total da remuneração 0,00 2.554.943,04 0,00 2.554.943,04

Bônus 0,00 541.316,24 0,00 541.316,24

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

Descrição de outras 
remunerações fixas

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

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº total de membros 0,00 5,75 0,00 5,75

Remuneração variável

Nº de membros remunerados 0,00 4,08 0,00 4,08

Benefícios direto e indireto 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 0,00 931.924,00 0,00 931.924,00

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

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Baseada em ações (incluindo 
opções)

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

Observação Conforme disposto no OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/N°02/2018, o 
número de membros foi apurado de 
acordo com a média anual do 
número de membros de cada órgão 
apurado mensalmente, com duas 
casas decimais.

Conforme disposto no OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2018, o número de membros 
foi apurado de acordo com a 
média anual do número de 
membros de cada órgão 
apurado mensalmente, com 
duas casas decimais.

Conforme disposto no OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2018, o número de membros 
foi apurado de acordo com a 
média anual do número de 
membros de cada órgão 
apurado mensalmente, com 
duas casas decimais.

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00

Total da remuneração 0,00 1.473.240,24 0,00 1.473.240,24

Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Descrição de outras 
remunerações fixas

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Pós-emprego 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

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

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

Nº total de membros 0,00 4,00 0,00 4,00

Remuneração variável

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

Benefícios direto e indireto 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Remuneração fixa anual

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

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

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Observação Conforme disposto no OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/N°02/2018, o 
número de membros foi apurado de 
acordo com a média anual do 
número de membros de cada órgão 
apurado mensalmente, com duas 
casas decimais.

Conforme disposto no OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2018, o número de membros 
foi apurado de acordo com a 
média anual do número de 
membros de cada órgão 
apurado mensalmente, com 
duas casas decimais.

Conforme disposto no OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2018, o número de membros 
foi apurado de acordo com a 
média anual do número de 
membros de cada órgão 
apurado mensalmente, com 
duas casas decimais.

Total da remuneração 0,00 0,00 0,00 0,00
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

 

 

 

 

  

 

 
Remuneração total prevista para o Exercício Social a se encerrar em 31/12/2018 –  

Valores Anuais 

 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutári

a 
Conselho Fiscal(1) Total 

(em R$ mil, exceto número de Administradores)  

Número total de 

membros 
7,00 8,58 N/A 15,67 

Número de 

membros 

remunerados 

1,00 8,58 N/A 9,67 

Bônus 

Valor mínimo 

previsto no plano 

de remuneração 
0,00 0,00 N/A 0,00 

Valor máximo 

previsto no plano 

de remuneração 
0,00 1.902.000,00 N/A 1.902.000,00 

Valor previsto no 

plano de 

remuneração – 

metas atingidas 

0,00 1.902.000,00 N/A 1.902.000,00 

Participação nos resultados 

Valor mínimo 

previsto no plano 

de remuneração 
0,00 0,00 N/A 0,00 

Valor máximo 

previsto no plano de 

remuneração 
0,00 0,00 N/A 0,00 

Valor previsto no 

plano de 

remuneração – 

metas atingidas 

0,00 0,00 N/A 0,00 

(1) Nesta data, não possuímos Conselho Fiscal instalado. 

 

 

Remuneração variável – Exercício social encerrado em 31.12.2017 

Valores Anuais 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária Conselho Fiscal(1) Total 

(em R$ mil, exceto número de Administradores)  

Número total de 

membros 
N/A 7,67 N/A 7,67 

Número de 

membros 

remunerados 

N/A 7,67 N/A 7,67 

Bônus 

Valor mínimo 

previsto no plano de 

remuneração 

N/A 0,00 N/A 0,00 

Valor máximo 

previsto no plano de 

remuneração 

N/A 1.464.000,00 N/A 1.464.000,00 

Valor previsto no 

plano de 

remuneração – 

metas atingidas 

N/A 820.000,00 N/A 820.000,00  

Valor Efetivamente 

reconhecido 
N/A 510.943,04 N/A 510.943,04 

Participação nos resultados 
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

 

 

 

 

  

Valor mínimo 

previsto no plano de 

remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

Valor máximo 

previsto no plano de 

remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

Valor previsto no 

plano de 

remuneração – 

metas atingidas 

N/A N/A N/A N/A 

Valor efetivamente 

reconhecido 
N/A N/A N/A N/A 

(1) Nesta data, não possuímos Conselho Fiscal instalado. 

 

 

Remuneração variável - Exercício Social encerrado em 31.12.2016 

Valores Anuais 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária Conselho Fiscal (1) Total 

(em R$ mil, exceto número de Administradores)  

Número total de 

membros 
N/A 5,75 N/A 5,75 

Número de 

membros 

remunerados 

N/A 4,08 N/A 4,08 

Bônus 

Valor mínimo 

previsto no plano de 

remuneração 

N/A 0,00 N/A 0,00 

Valor máximo 

previsto no plano de 

remuneração 

N/A 906.792,00 N/A 906.792,00 

Valor previsto no 

plano de 

remuneração – 

metas atingidas 

N/A 604.528,00 N/A 604.528,00 

Valor Efetivamente 

reconhecido 
N/A 541.316,24 N/A 541.316,24  

Participação nos resultados 

Valor mínimo 

previsto no plano de 

remuneração 

N/A 0,00 N/A 0,00 

Valor máximo 

previsto no plano de 

remuneração 

N/A 0,00 N/A 0,00 

Valor previsto no 

plano de 

remuneração – 

metas atingidas 

N/A 0,00 N/A 0,00 

Valor efetivamente 

reconhecido 
N/A 0,00 N/A 0,00 

(1) Nesta data, não possuímos Conselho Fiscal instalado. 

Remuneração variável - Exercício Social encerrado em 31.12.2015 

Valores Anuais 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária Conselho Fiscal(1)  Total 

(em R$ mil, exceto número de Administradores)  

Número total de 

membros 
N/A 4,00 N/A 4,00 

Número de 

membros 

remunerados 

N/A 0,00 N/A 0,00 
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

 

 

 

 

  

Bônus 

Valor mínimo 

previsto no plano de 

remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

Valor máximo 

previsto no plano de 

remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

Valor previsto no 

plano de 

remuneração – 

metas atingidas 

N/A N/A N/A N/A 

Valor Efetivamente 

reconhecido 
N/A N/A N/A N/A 

Participação nos resultados 

Valor mínimo 

previsto no plano de 

remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

Valor máximo 

previsto no plano de 

remuneração 

N/A N/A N/A N/A 

Valor previsto no 

plano de 

remuneração – 

metas atingidas 

N/A N/A N/A N/A 

Valor efetivamente 

reconhecido 
N/A N/A N/A N/A 

(1) Nesta data, não possuímos Conselho Fiscal instalado. 
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

 

 

 

 
Não aplicável, uma vez que na data deste Formulário de Referência, não havia plano de remuneração 

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

 

 

 

 
Não aplicável, uma vez que na data deste Formulário de Referência não havia plano de remuneração 

baseado em ações. 
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária

 

 

 

 
Não aplicável, uma vez que na data deste Formulário de Referência não havia plano de remuneração 

baseado em ações. 
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária

 

 

 

 
Não aplicável, uma vez que na data deste Formulário de Referência não havia plano de remuneração 

baseado em ações. 
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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

 

 

 

 
Não aplicável, uma vez que na data deste Formulário de Referência não havia plano de remuneração 

baseado em ações. 
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cotas emitidas pela Brava Participações Ltda.: 

 

 

Em 31/12/2017 Cotas % do capital social 

Conselho de Administração 20.850.659 

 
100,0% 

Diretoria Executiva 0 

 

0,0% 

 
Conselho Fiscal N/A 

 
N/A 

Total 20.850.659 

 

100,0% 

 

Obs.: Dois membros da diretoria executiva integram nosso conselho de administração. Desta forma, para 

evitar duplicidade, suas participações foram informadas apenas na linha do Conselho de Administração. 
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários

 

 

 

 
Não aplicável, uma vez que na data deste Formulário de Referência não havia planos de previdência 

conferidos aos nossos administradores. 
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Valor da menor 
remuneração(Reais)

157.115,24 164.065,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor da maior 
remuneração(Reais)

425.461,64 361.088,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor médio da 
remuneração(Reais)

333.108,61 264.826,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Observação

Diretoria Estatutária Conselho de Administração Conselho Fiscal

Valores anuais

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

Nº de membros 
remunerados

7,67 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº de membros 7,67 5,75 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31/12/2015 O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº02/2018.

31/12/2016 O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº02/2018.

Diretoria Estatutária

31/12/2017 O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº02/2018.

31/12/2015 Não havia Conselho de Administração da Companhia no exercício social.

31/12/2016 Não havia Conselho de Administração da Companhia no exercício social.

Conselho de Administração

31/12/2017 Não havia Conselho de Administração da Companhia no exercício social.

31/12/2015 Conselho Fiscal não foi instalado para este exercício.

31/12/2016 Conselho Fiscal não foi instalado para este exercício.

Conselho Fiscal

31/12/2017 Conselho Fiscal não foi instalado para este exercício.

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria

 

 

 

 
Não aplicável, uma vez que, na data deste Formulário de Referência, não havia mecanismo de remuneração 

ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou aposentadoria. 
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

 

 

 

 

  

 

 

Exercício de 2017 

 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 

Número de Membros N/A 7,67 N/A 

Número de Membros – Parte Relacionada aos 

Controladores 
N/A 2,00 N/A 

Valor da remuneração total do órgão no exercício N/A 2.554.943,04 N/A 

Valor da remuneração total atribuída a partes 

relacionadas ao controlador no órgão no exercício 
N/A 849.426,69 N/A 

% da Remuneração total do órgão N/A 33,25% N/A 

 

Exercício de 2016 

 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 

Número de Membros N/A 5,75 N/A 

Número de Membros – Parte Relacionada aos 

Controladores 
N/A 2,00 N/A 

Valor da remuneração total do órgão no exercício N/A 1.473.240,24 N/A 

Valor da remuneração total atribuída a partes relacionadas 

ao controlador no órgão no exercício 
N/A 513.761,52 N/A 

% da Remuneração total do órgão N/A 34,87% N/A 

 

Exercício de 2015  

 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 

Número de Membros N/A 4,00 N/A 

Número de Membros – Parte Relacionada aos 

Controladores 
N/A 2,00 N/A 

Valor da remuneração total do órgão no exercício N/A 0,00 N/A 

Valor da remuneração total atribuída a partes 

relacionadas ao controlador no órgão no exercício 
N/A 0,00 N/A 

% da Remuneração total do órgão N/A 0,00% N/A 
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam

 

 

 

 
Não aplicável, uma vez que, nos últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente, os 

administradores não receberam da Companhia emissora qualquer remuneração por qualquer razão que não 

a função que ocupam. 
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de

controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

 

 

 

 

  

 

 

Nos últimos 3 (três) exercícios sociais não foram recebidas remunerações pelos nossos administradores, que não 

estejam relacionadas ao exercício do cargo na nossa Companhia. 

 

 

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2017 - remuneração recebida em função do 

exercício do cargo no emissor – em R$ 

 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 
Total 

Controladores diretos e indiretos  N/A 849.426,69 N/A 849.426,69 

Controladas do emissor  N/A - N/A  

Sociedades sob controle comum  N/A - N/A - 

 

 

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2016 - remuneração recebida em função do 

exercício do cargo no emissor – em R$ 

 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 
Total 

Controladores diretos e indiretos  N/A 513.761,52 N/A 513.761,52 

Controladas do emissor  N/A - N/A - 

Sociedades sob controle comum  N/A - N/A - 

 

 

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2015 - remuneração recebida em função do 

exercício do cargo no emissor – em R$ 

 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 
Total 

Controladores diretos e indiretos  N/A 0,00 N/A 0,00 

Controladas do emissor  N/A - N/A - 

Sociedades sob controle comum  N/A - N/A - 
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13.16 - Outras informações relevantes 

 

 

 

  

 

 

Em atenção à Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 480”), no item 13.2 

deste Formulário de Referência informamos: (i) o número total de membros do nosso Conselho de Administração, 

de nossa Diretoria e do nosso Conselho Fiscal (item 13.2 b do Anexo 24 da ICVM 480); e (ii) o número de 

membros remunerados do nosso Conselho de Administração, de nossa Diretoria e do nosso Conselho Fiscal (item 

13.2 c do Anexo 24 da ICVM 480). Para tanto, o cálculo do número de membros de cada órgão foi apurado nos 

termos do CVM/SEP/Nº02/2018 aferindo-se o número de membros em cada mês do exercício, somando o 

resultado de todos os meses e dividindo pelo número de meses do exercício, obtendo assim, uma média anual do 

nº total de membros dos órgãos de administração/ nº de membros remunerados dos órgãos de administração 

(conforme o caso). Nos últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente o cálculo dos membros do 

nosso Conselho de Administração, da nossa Diretoria e do nosso Conselho Fiscal se deu conforme demonstrado 

a seguir: 

 

Diretoria 

 

 

a) Número total de membros: 

 

 

Previsão para 2018: 

 

Meses Nº de membros 

Janeiro 8,00 

Fevereiro 8,00 

Março 8,00 

Abril 8,00 

Maio 8,00 

Junho 9,00 

Julho 9,00 

Agosto 9,00 

Setembro 9,00 

Outubro 9,00 

Novembro 9,00 

Dezembro 9,00 

Total 103,00 

Média 

(Total/Nº de 

meses) 

8,58 

 

 

 

 

Em 2017: 

 

Meses Nº de membros 

Janeiro 7,00 

Fevereiro 7,00 

Março 7,00 

Abril 7,00 

Maio 8,00 

Junho 8,00 

Julho 8,00 

Agosto 8,00 

Setembro 8,00 

Outubro 8,00 

Novembro 8,00 

Dezembro 8,00 

Total 92,00 

Média 

(Total/Nº de 

meses) 

7,67 

 

Em 2016: 

 

Meses Nº de membros 

Janeiro 4,00 

Fevereiro 4,00 

Março 4,00 

Abril 4,00 

Maio 4,00 

Junho 7,00 

Julho 7,00 

Agosto 7,00 

Setembro 7,00 

Outubro 7,00 

Novembro 7,00 

Dezembro 7,00 

Total 69,00 

Média 5,75 

Em 2015: 

 

Meses Nº de membros 

Janeiro 4,00 

Fevereiro 4,00 

Março 4,00 

Abril 4,00 

Maio 4,00 

Junho 4,00 

Julho 4,00 

Agosto 4,00 

Setembro 4,00 

Outubro 4,00 

Novembro 4,00 

Dezembro 4,00 

Total 48,00 

Média 4,00 
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13.16 - Outras informações relevantes 

 

 

 

  

(Total/Nº de 

meses) 
 

(Total/Nº de 

meses) 
 

 

 

b) Número de membros remunerados: 

 

Previsão para 2018: 

 

Meses Nº de membros 

Janeiro 8,00 

Fevereiro 8,00 

Março 8,00 

Abril 8,00 

Maio 9,00 

Junho 9,00 

Julho 9,00 

Agosto 9,00 

Setembro 9,00 

Outubro 9,00 

Novembro 9,00 

Dezembro 9,00 

Total 104,00 

Média 

(Total/Nº de 

meses) 

8,67 

 

 

Em 2017: 

 

Meses Nº de membros 

Janeiro 7,00 

Fevereiro 7,00 

Março 7,00 

Abril 7,00 

Maio 8,00 

Junho 8,00 

Julho 8,00 

Agosto 8,00 

Setembro 8,00 

Outubro 8,00 

Novembro 8,00 

Dezembro 8,00 

Total 92,00 

Média 

(Total/Nº de 

meses) 

7,67 

 

 

 

Em 2016: 

 

Meses Nº de membros 

Janeiro 0,00 

Fevereiro 0,00 

Março 0,00 

Abril 0,00 

Maio 0,00 

Junho 7,00 

Julho 7,00 

Agosto 7,00 

Setembro 7,00 

Outubro 7,00 

Novembro 7,00 

Dezembro 7,00 

Total 49,00 

Média 

(Total/Nº de 

meses) 

4,08 

 

 

Em 2015: 

 

Meses Nº de membros 

Janeiro 0,00 

Fevereiro 0,00 

Março 0,00 

Abril 0,00 

Maio 0,00 

Junho 0,00 

Julho 0,00 

Agosto 0,00 

Setembro 0,00 

Outubro 0,00 

Novembro 0,00 

Dezembro 0,00 

Total 0,00 

Média 

(Total/Nº de 

meses) 

0,00 

 

 

 

 

 

Conselho de Administração 

 

 

a) Número total de membros: 

 

Previsão para 2018: 

 

 

Em 2017: 
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13.16 - Outras informações relevantes 

 

 

 

  

 

 

Meses Nº de membros 

Janeiro 8,00 

Fevereiro 8,00 

Março 8,00 

Abril 8,00 

Maio 7,00 

Junho 7,00 

Julho 7,00 

Agosto 7,00 

Setembro 6,00 

Outubro 6,00 

Novembro 6,00 

Dezembro 6,00 

Total 84,00 

Média 

(Total/Nº de 

meses) 

7,00 

 

 

 

Meses Nº de membros 

Janeiro 0,00 

Fevereiro 0,00 

Março 0,00 

Abril 0,00 

Maio 0,00 

Junho 0,00 

Julho 0,00 

Agosto 0,00 

Setembro 0,00 

Outubro 0,00 

Novembro 0,00 

Dezembro 0,00 

Total 0,00 

Média 

(Total/Nº de 

meses) 

0,00 

 

 

Em 2016: 

 

Meses Nº de membros 

Janeiro 0,00 

Fevereiro 0,00 

Março 0,00 

Abril 0,00 

Maio 0,00 

Junho 0,00 

Julho 0,00 

Agosto 0,00 

Setembro 0,00 

Outubro 0,00 

Novembro 0,00 

Dezembro 0,00 

Total 0,00 

Média 

(Total/Nº de 

meses) 

0,00 

 

 

 

Em 2015: 

 

Meses Nº de membros 

Janeiro 0,00 

Fevereiro 0,00 

Março 0,00 

Abril 0,00 

Maio 0,00 

Junho 0,00 

Julho 0,00 

Agosto 0,00 

Setembro 0,00 

Outubro 0,00 

Novembro 0,00 

Dezembro 0,00 

Total 0,00 

Média 

(Total/Nº de 

meses) 

0,00 

 

 

 

 

b) Número de membros remunerados: 

 

Previsão para 2018: 

 

Meses Nº de membros 

Janeiro 1,00 

Fevereiro 1,00 

Março 1,00 

Abril 1,00 

Maio 1,00 

Junho 1,00 

Julho 1,00 

Agosto 1,00 

Em 2017: 

 

Meses Nº de membros 

Janeiro 0,00 

Fevereiro 0,00 

Março 0,00 

Abril 0,00 

Maio 0,00 

Junho 0,00 

Julho 0,00 

Agosto 0,00 
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Setembro 1,00 

Outubro 1,00 

Novembro 1,00 

Dezembro 1,00 

Total 12,00 

Média 

(Total/Nº de 

meses) 

1,00 

 

 

Setembro 0,00 

Outubro 0,00 

Novembro 0,00 

Dezembro 0,00 

Total 0,00 

Média 

(Total/Nº de 

meses) 

0,00 

 

 

 

Em 2016: 

 

Meses Nº de membros 

Janeiro 0,00 

Fevereiro 0,00 

Março 0,00 

Abril 0,00 

Maio 0,00 

Junho 0,00 

Julho 0,00 

Agosto 0,00 

Setembro 0,00 

Outubro 0,00 

Novembro 0,00 

Dezembro 0,00 

Total 0,00 

Média 

(Total/Nº de 

meses) 

0,00 

 

 

 

 

Em 2015: 

 

Meses Nº de membros 

Janeiro 0,00 

Fevereiro 0,00 

Março 0,00 

Abril 0,00 

Maio 0,00 

Junho 0,00 

Julho 0,00 

Agosto 0,00 

Setembro 0,00 

Outubro 0,00 

Novembro 0,00 

Dezembro 0,00 

Total 0,00 

Média 

(Total/Nº de 

meses) 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho Fiscal 

 

 

a) Número total de membros 

 

Previsão para 2018: 

 

Meses Nº de membros 

Janeiro 0,00 

Fevereiro 0,00 

Março 0,00 

Abril 0,00 

Maio 0,00 

Em 2017: 

 

Meses Nº de membros 

Janeiro 0,00 

Fevereiro 0,00 

Março 0,00 

Abril 0,00 

Maio 0,00 
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Junho 0,00 

Julho 0,00 

Agosto 0,00 

Setembro 0,00 

Outubro 0,00 

Novembro 0,00 

Dezembro 0,00 

Total 0,00 

Média 

(Total/Nº de 

meses) 

0,00 

 

 

Junho 0,00 

Julho 0,00 

Agosto 0,00 

Setembro 0,00 

Outubro 0,00 

Novembro 0,00 

Dezembro 0,00 

Total 0,00 

Média 

(Total/Nº de 

meses) 

0,00 

 

 

Em 2016: 

 

Meses Nº de membros 

Janeiro 0,00 

Fevereiro 0,00 

Março 0,00 

Abril 0,00 

Maio 0,00 

Junho 0,00 

Julho 0,00 

Agosto 0,00 

Setembro 0,00 

Outubro 0,00 

Novembro 0,00 

Dezembro 0,00 

Total 0,00 

Média 

(Total/Nº de 

meses) 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2015: 

 

Meses Nº de membros 

Janeiro 0,00 

Fevereiro 0,00 

Março 0,00 

Abril 0,00 

Maio 0,00 

Junho 0,00 

Julho 0,00 

Agosto 0,00 

Setembro 0,00 

Outubro 0,00 

Novembro 0,00 

Dezembro 0,00 

Total 0,00 

Média 

(Total/Nº de 

meses) 

0,00 

 

 

 

b) Número de membros remunerados 

 

Previsão para 2018: 

 

Meses Nº de membros 

Janeiro 0,00 

Fevereiro 0,00 

Março 0,00 

Abril 0,00 

Maio 0,00 

Junho 0,00 

Julho 0,00 

Agosto 0,00 

Setembro 0,00 

Outubro 0,00 

Novembro 0,00 

Em 2017: 

 

Meses Nº de membros 

Janeiro 0,00 

Fevereiro 0,00 

Março 0,00 

Abril 0,00 

Maio 0,00 

Junho 0,00 

Julho 0,00 

Agosto 0,00 

Setembro 0,00 

Outubro 0,00 

Novembro 0,00 
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Dezembro 0,00 

Total 0,00 

Média 

(Total/Nº de 

meses) 

0,00 

 

 

Dezembro 0,00 

Total 0,00 

Média 

(Total/Nº de 

meses) 

0,00 

 

 

Em 2016: 

 

Meses Nº de membros 

Janeiro 0,00 

Fevereiro 0,00 

Março 0,00 

Abril 0,00 

Maio 0,00 

Junho 0,00 

Julho 0,00 

Agosto 0,00 

Setembro 0,00 

Outubro 0,00 

Novembro 0,00 

Dezembro 0,00 

Total 0,00 

Média 

(Total/Nº de 

meses) 

0,00 

 

Em 2015: 

 

Meses Nº de membros 

Janeiro 0,00 

Fevereiro 0,00 

Março 0,00 

Abril 0,00 

Maio 0,00 

Junho 0,00 

Julho 0,00 

Agosto 0,00 

Setembro 0,00 

Outubro 0,00 

Novembro 0,00 

Dezembro 0,00 

Total 0,00 

Média 

(Total/Nº de 

meses) 

0,00 

 

Ademais, tendo em vista a Incorporação da Prática Participações, seguem, abaixo, as informações sobre a 

Prática Participações referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015. 

 

Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal 

 

Remuneração total para o Exercício Social encerrado em 31/12/2017 - Valores Anuais 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Nº total de membros 7,67 2,00 0,00 9,67 

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

Remuneração fixa anual  

Salário ou pró-labore 208.000,00 0,00 0,00 208.000,00 

Benefícios diretos e indiretos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Participações em Comitês 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Descrição de outras 

remunerações fixas 

Encargos previdenciários 

suportados pela 

Companhia. 

- - 

Encargos 

previdenciários 

suportados pela 

Companhia 

Remuneração variável  

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

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Baseada em ações 0,00 0,00 0,00 0,00 

Observação 

Conforme disposto no 

OFÍCIO-

CIRCULAR/CVM/SEP/N

°02/2018, o número de 

membros  foi apurado de 

acordo com a média anual 

do número de membros de 

cada órgão apurado 

mensalmente, com duas 

casas decimais. 

Conforme disposto no 

OFÍCIO-

CIRCULAR/CVM/SE

P/N°02/2018, o 

número de membros  

foi apurado de acordo 

com a média anual do 

número de membros 

de cada órgão apurado 

mensalmente, com 

duas casas decimais. 

Conforme disposto no 

OFÍCIO-

CIRCULAR/CVM/SEP/

N°02/2018, o número de 

membros  foi apurado de 

acordo com a média 

anual do número de 

membros de cada órgão 

apurado mensalmente, 

com duas casas 

decimais. 

Conforme disposto 

no OFÍCIO-

CIRCULAR/CVM/S

EP/N°02/2018, o 

número de membros  

foi apurado de 

acordo com a média 

anual do número de 

membros de cada 

órgão apurado 

mensalmente, com 

duas casas decimais. 

Total da remuneração 208.000,00 0,00 0,00 208.000,00 

 

Remuneração total do Exercício Social encerrado em 31/12/2016 - Valores Anuais 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Nº total de membros 

 
5,17 2,00 0,00 7,17 

Nº de membros 

remunerados 

 

1,75 0,00 0,00 1,75 

Remuneração fixa anual  

 

 

 
Salário ou pró-labore 98.133,68 0,00 0,00 98.133.68 

Benefícios diretos e 

indiretos 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Participações em Comitês 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros  0,00 0,00  

Descrição de 

outras 

remunerações 

fixas 

Encargos previdenciários 

suportados pela 

Companhia. 

- - 

Encargos previdenciários 

suportados pela 

Companhia 

Remuneração variável  

 

 

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

Baseada em ações 0,00 0,00 0,00 0,00 

Observação 

Conforme disposto no 

OFÍCIO-

CIRCULAR/CVM/SEP/N°0
2/2018, o número de 

membros  foi apurado de 

acordo com a média anual do 
número de membros de cada 

órgão apurado mensalmente, 

com duas casas decimais. 

Conforme disposto no 

OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/N°0

2/2018, o número de 

membros  foi apurado de 
acordo com a média anual 

do número de membros de 

cada órgão apurado 
mensalmente, com duas 

casas decimais. 

Conforme disposto no 

OFÍCIO-

CIRCULAR/CVM/SEP/N°02/
2018, o número de membros  

foi apurado de acordo com a 

média anual do número de 
membros de cada órgão 

apurado mensalmente, com 

duas casas decimais. 

Conforme disposto no 

OFÍCIO-

CIRCULAR/CVM/SEP/N°02
/2018, o número de membros  

foi apurado de acordo com a 

média anual do número de 
membros de cada órgão 

apurado mensalmente, com 

duas casas decimais. 

Total da remuneração 98.133,68 0,00 0,00 98.133,68 

 

Remuneração total do Exercício Social encerrado em 31/12/2015 - Valores Anuais 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total 

Nº total de membros 

 
6,00 2,00 0,00 8,00 

Nº de membros 

remunerados 

 

2,00 0,00 0,00 2,00 

Remuneração fixa 

anual 

 

 

 

 Salário ou pró-labore 124.506,90 0,00 0,00 124.506,90 

Benefícios diretos e 

indiretos 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Participações em 

Comitês 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros 6.156,00 0,00 0,00 6.156,00 

Descrição de 

outras 

remunerações 

fixas 

Encargos 

previdenciários 

suportados pela 

Companhia. 

- - 

Encargos previdenciários 

suportados pela 

Companhia 

Remuneração variável 

 

 

 

 
Bônus 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Observação 

Conforme disposto no 

OFÍCIO-

CIRCULAR/CVM/SE

P/N°02/2018, o número 

de membros  foi 

apurado de acordo com 

a média anual do 

número de membros de 

cada órgão apurado 

mensalmente, com 

duas casas decimais 

Conforme disposto no 

OFÍCIO-

CIRCULAR/CVM/SEP/N

°02/2018, o número de 

membros  foi apurado de 

acordo com a média anual 

do número de membros de 

cada órgão apurado 

mensalmente, com duas 

casas decimais. 

Conforme disposto no 

OFÍCIO-

CIRCULAR/CVM/SEP/

N°02/2018, o número de 

membros  foi apurado de 

acordo com a média anual 

do número de membros 

de cada órgão apurado 

mensalmente, com duas 

casas decimais. 

Conforme disposto no 

OFÍCIO-

CIRCULAR/CVM/SEP/

N°02/2018, o número de 

membros  foi apurado de 

acordo com a média anual 

do número de membros 

de cada órgão apurado 

mensalmente, com duas 

casas decimais. 

Total da remuneração 130.662,90 0,00 0,00 130.662,90 

 

 

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 de dezembro 

2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 

Nº total de 

membros 
2,00 2,00 2,00 7,67 5,17 6,00 0,00 0,00 0,00 

Nº de membros 

remunerados 
0,00 0,00 0,00 3,00 1,75 2,00 0,00 0,00 0,00 

Valor da maior 

Remuneração 

(Reais) 

0,00 0,00 0,00 78.000,00 73.616,40 72.156,00 0,00 0,00 0,00 

Valor da menor 

Remuneração 

(Reais) 

0,00 0,00 0,00 26.000,00 12.257,64 72.156,00 0,00 0,00 0,00 

Valor médio da 

Remuneração 

(Reais) 

0,00 0,00 0,00 69.333,33 56.076,39 65.331,45 0,00 0,00 0,00 

 

Observação: 

Diretoria Estatutária 

31/12/2017 

O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular 

CVM/SEP/Nº02/2018.Os Diretores Estatutários renunciaram à sua remuneração uma vez que 

são acionistas indiretos da Companhia. Adicionalmente, são também diretores de nossa 

controlada Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A. e recebem remuneração por esta 

função. Para mais informações vide item 13.15 deste Formulário de Referência. 

31/12/2016 

O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular 

CVM/SEP/Nº02/2018.Os Diretores Estatutários renunciaram à sua remuneração uma vez que 

são acionistas indiretos da Companhia. Adicionalmente, são também diretores de nossa 
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controlada Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A. e recebem remuneração por esta 

função. Para mais informações vide item 13.15 deste Formulário de Referência. 

31/12/2015 

O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular 

CVM/SEP/Nº02/2018. Os Diretores Estatutários renunciaram à sua remuneração uma vez que 

são acionistas indiretos da Companhia. Adicionalmente, são também diretores de nossa 

controlada Prática Produtos S.A. e recebem remuneração por esta função. Para mais 

informações vide item 13.15 deste Formulário de Referência. 

Conselho de Administração 

31/12/2017 

O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular 

CVM/SEP/Nº02/2018. Os membros do Conselho de Administração renunciaram à 

remuneração neste exercício social, com exceção dos conselheiros independentes. Dessa forma, 

para cálculo da remuneração menor foi considerado o valor dos Sr. Jorge Gonçalves (sem 

renovação de mandato, permaneceu até 28/4/17) e Sr. Eduardo Leonardis eleito em 25/9/17, 

para a remuneração média foi considerado o número de 3,00 conselheiros. 

31/12/2016 

O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular 

CVM/SEP/Nº02/2018. Os membros do Conselho de Administração renunciaram à 

remuneração neste exercício social, com exceção dos conselheiros independentes. Dessa forma, 

para cálculo da remuneração menor foi considerado o valor dos Srs. Carlos Costa Pinto e Jorge 

Gonçalves que foram eleitos em 29/4/16, para a remuneração média foi considerado o número 

de 3,00 conselheiros. 

31/12/2015 

O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular 

CVM/SEP/Nº02/2018. Os membros do Conselho de Administração renunciaram à 

remuneração neste exercício social, com exceção dos conselheiros independentes. O Sr. 

Ricardo Bargieri foi o único membro do Conselho de Administração a ser remunerado durante 

os 12 meses do exercício social findo em 31/12/2015 (por essa razão, a sua remuneração foi 

colocada com a maior e a menor na tabela acima). Dessa forma, para cálculo da remuneração 

média foi considerado o número de 02 conselheiros. 

Conselho Fiscal 

31/12/2017 
O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular 

CVM/SEP/Nº02/2018. O Conselho Fiscal não foi instalado para este exercício. 

31/12/2016 
O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular 

CVM/SEP/Nº02/2018. O Conselho Fiscal não foi instalado para este exercício. 

31/12/2015 
O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular 

CVM/SEP/Nº02/2018. O Conselho Fiscal não foi instalado para este exercício. 
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As informações prestadas nesta seção referem-se ao consolidado da nossa Companhia e nossas controladas 

operacionais. 

 

a) número de empregados: 

 

A tabela a seguir evidência a composição do quadro de colaboradores de nossa Companhia (incluindo nossas 

controladas) nas datas indicadas:  

 

 

 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Número Total de Empregados 356 314 17 

    

Por grupos    

Administrativo 121 107 0 

Operacional 235 207 17 

    

Por localização geográfica    

Minas Gerais 334 293 17 

São Paulo 22 17 0 

Rio de Janeiro 0 4 0 

 

 

 

b) número de terceirizados: 

 

A tabela a seguir evidencia a composição dos trabalhadores terceirizados contratados por nossa Companhia 

(incluindo nossas controladas) nas datas indicadas:  

 

 

 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Número Total de Terceirizados 31 34 0 

    

Por grupos    

Administrativo 2 3 0 

Operacional 29 31 0 

    

Por localização geográfica    

Minas Gerais 31 32 0 

São Paulo  1 0 

Rio de Janeiro 0 1 0 

 

 

 

c) índice de rotatividade 

 

Para o cálculo da rotatividade é levado em consideração o seguinte índice: 

 

Índice = (contratados + desligados) / ((transferidos + funcionários ativos janeiro + funcionários ativos 

dezembro)/2) 

 

O quadro abaixo evidencia nossos índices de rotatividade para cada um dos exercícios abaixo: 

 

Rotatividade 
Ativos 01 

jan. 
Transf. Desligados Contratados Ativos 31 dez 

Índice 

2015 43 0 43 17 17 200% 
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2016 17 255 41 83 314 42% 

2017 293 0 44 107 356 47% 
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Em 31 de dezembro de 2017, incorporamos a Prática Participações, companhia aberta, inscrita no CNPJ/MF sob 

o n° 10.747.021/0001-29 (“Incorporada” ou “Prática Participações”), nos termos e condições do “Protocolo e 

Justificação de Incorporação da Prática Participações S.A. pela Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A.”, 

celebrado entre os administradores da Incorporada e de nossa Companhia em 31 de dezembro de 2017 

(“Incorporação”). A Incorporação foi aprovada por meio da realização de Assembleia Geral Extraordinária da 

Incorporada em 31 de dezembro de 2017, e da Companhia em 31 de dezembro de 2017. Sendo assim, nos termos 

dos arts. 224 a 227 e 264 da Lei das Sociedades por Ações, a Incorporada foi extinta, e a Companhia sucedeu a 

Incorporada em todos seus bens, direitos e obrigações, dentre outras consequências, incluindo, mas não se 

limitando, a inclusão dos funcionários da Prática Participações em seu quadro de empregados. Para mais 

informações sobre a Incorporação vide item 17.5 deste Formulário de Referência. 

 

Sendo assim, seguem abaixo as informações referentes à Prática Participações: 

 

Número de empregados 

 

 

 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Número Total de Empregados 356 314 343 

    

Por grupos    

Administrativo 121 107 110 

Operacional 235 207 233 

    

Por localização geográfica    

Minas Gerais 334 293 324 

São Paulo 22 17 17 

Rio de Janeiro 0 4 2 

 

 

Número de terceirizados 

 

 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Número Total de Terceirizados 31 34 30 

    

Por grupos    

Administrativo 2 3 0 

Operacional 29 31 30 

    

Por localização geográfica    

Minas Gerais 31 32 28 

São Paulo  1 1 

Rio de Janeiro 0 1 1 

 

 

Índice de rotatividade 

 

Para o cálculo da rotatividade é levado em consideração o seguinte índice: 

 

Índice = (contratados + demitidos) / ((transferidos + funcionários ativos janeiro + funcionários ativos 

dezembro)/2) 

 

 

O quadro abaixo evidencia nossos índices de rotatividade para cada um dos exercícios abaixo: 

 

Rotatividade 
Ativos 01 

jan 
Transf. Desligados Contratados Ativos 31 dez 

Índice 
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos 

 

 

 

  

2015 389 0 187 141 343 90% 

2016 325 0 113 81 314 61% 

2017 293 0 44 107 356 47% 
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados 

 

 

 
a. Política de salários e remuneração variável 

A estratégia de remuneração dos nossos colaboradores visa reter os melhores profissionais, além de 

estimular a entrega de resultados individuais e coletivos. A política adotada tem por objetivo definir e 

manter critérios equitativos de valorização, visando ao equilíbrio competitivo interno e externo das 

estruturas de cargos e salários, bem como do plano de benefícios. 

 

Nossa área de Recursos Humanos ou área de Recursos Humanos de nossas subsidiárias, conforme o caso, 

pesquisa de cargos e salários com empresas de mesmo porte e/ou da mesma região, para avaliação 

comparativa. Caso haja algum desajuste, é feito uma reavaliação e eventual reajuste corretivo, de forma a 

manter os salários em posição competitiva com o mercado. Como melhoria dessa prática, contratamos uma 

Pesquisa de Cargos e Salários junto a uma consultoria especializada, que dá acesso a informações de 

empresas de todo o território nacional separada por segmento, tamanho e região de atuação. Essa pesquisa 

contempla ainda informações sobre benefícios e políticas empresariais como taxa de descontos, por 

exemplo. 

 

Adicionalmente, oferecemos à nossa equipe de colaboradores Participação de Lucros e Resultados - PLR, 

referendado pelo Sindicato dos Trabalhadores da região. É um programa anual, que leva em consideração 

alguns indicadores globais como: margem de lucro líquido, crescimento do faturamento em relação ao ano 

anterior, defeitos de infância e entregas na data, além do resultado avaliação de desempenho individual. 

Passamos a considerar a execução e feedback da “Avaliação de Desempenho Individual” no cálculo do 

PLR do colaborador, independentemente do resultado. Também foram inseridos mais três indicadores 

individuais: Participação no CPQ, Exame Médico na Data e Sugestões de Melhoria.  

 

Por fim, instituímos os Contratos de Resultado. Aplicado aos gestores e líderes, estabelece metas 

individuais, promove autonomia além de estimular o trabalho em equipe, atrelados a recompensas 

financeiras adicionais à PLR. 

 

 

b. Política de benefícios 

 

A política de remuneração da Prática ainda contempla conjunto de benefícios, oferecidos tanto aos 

colaboradores efetivos como aos estagiários contratados. São eles:  

 

1. Cesta básica ou vale alimentação. 

2. Convênio com farmácias. 

3. Subsídio para treinamento. 

4. Empréstimo sem juros /consignado. 

5. Convênio médico extensivo aos familiares. 

6. Convênio odontológico extensivo aos familiares. 

7. Convênio com a Associação Comercial e Industrial de Pouso Alegre. 

 

 

c. Características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não 

administradores, identificando (i) grupo de beneficiários; (ii) condições para exercício; (iii) preços de 

exercício; (iv) prazos de exercício; (v) quantidade de ações comprometidas pelo plano  

 

 

Na data deste Formulário de Referência não havia plano de remuneração baseado em ações para 

empregados. 
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos 

 

 

 

  

 

 

Nossos empregados são representados pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas 

e de Material Elétrico de Pouso Alegre e Região.  

 

Acreditamos ter um bom relacionamento com nossos empregados, bem como o sindicato que os representa. 

 

Cumprimos as convenções coletivas de trabalho definidas e na hipótese de discordância legal, buscamos o amparo 

jurídico e meios legais para defender o nosso posicionamento ou interesse em questão. Adicionalmente, 

procuramos nos abster de qualquer envolvimento político partidário e/ou sindical.  

 

Atualmente, as convenções coletivas em vigor são celebradas anualmente. 

 

Nos últimos 3 (três) exercícios sociais não foi registrada qualquer paralisação em nossas atividades por força de 

greve e/ou outras manifestações. 
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14.5 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que nossa Companhia julgue relevante com relação a esta seção 14. 
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TOTAL

3.355.031 100,000000% 373.242 100,000000% 3.728.273 100,000000%

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0 0,000000% 0 0,000000% 0 0,000000%

OUTROS

0 0,000000% 0 0,000000% 0 0,000000%

10.747.109/0001-40 Brasil Sim Sim 31/08/2018

Brava Participações Ltda.

Não

3.355.031 100,000000% 0 0,000000% 3.355.031 89,989000%

Preferencial Classe A 373.242 10,011000%

TOTAL 373.242 100,000000%

00.383.281/0001-09 Brasil Sim Não 31/08/2018

BNDES Participações S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000% 373.242 100,000000% 373.242 10,011000%

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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TOTAL

1 100,000000 0 0,000000 1 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

33.657.248/0001-89 Brasil Não Sim 31/12/2014

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 100,000000 0 0,000000 1 100,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

BNDES Participações S.A. 00.383.281/0001-09

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

20.850.659 100,000000 0 0,000000 20.850.659 100,000000

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

OUTROS

TOTAL 0 0.000000

675.854.426-53 Brasil Sim Sim 31/12/2014

Luiz Eduardo Rosa Rezende

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

6.255.198 30,001000 0 0,000000 6.255.198 30,001000

TOTAL 0 0.000000

377.220.856-87 Brasil Sim Sim 31/12/2014

André Luiz Rosa Rezende

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

14.595.461 69,999000 0 0,000000 14.595.461 69,999000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Brava Participações Ltda. 10.747.109/0001-40

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL 0 0.000000

Brasil Não Sim 31/12/2014

União

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1 100,000000 0 0,000000 1 100,000000

TOTAL

1 100,000000 0 0,000000 1 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 33.657.248/0001-89

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

1 100,000000 0 0,000000 1 100,000000

OUTROS

1 100,000000 0 0,000000 1 100,000000

União

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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Preferencial Classe A 373.242 100,000000%

Total 373.242 10,011111%

Ações em circulação correspondente a  todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele 
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade preferenciais (Unidades) 373.242 100,000000%

Quantidade ordinárias (Unidades) 0 0,000000%

Ações em Circulação

Quantidade acionistas pessoa física 
(Unidades)

0

Data da última assembleia / Data da 
última alteração

31/08/2018

Quantidade acionistas pessoa jurídica 
(Unidades)

2

Quantidade investidores institucionais 
(Unidades)

0

15.3 - Distribuição de capital
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico 

 

 

 

 
 

 

Na data deste Formulário de Referência, o organograma do grupo era o seguinte: 
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

 

 

 

 

 
 

 

a. partes 

 

BNDESPAR e Brava Participações, com a interveniência da Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A. 

e Prática Serviços e Locações Ltda.. 

 

 

b. data de celebração 

 

13 de setembro de 2018. 

 

 

c. prazo de vigência 

 

31 de dezembro de 2030, sendo que o Acordo de Acionista deixará de vigorar (i) em relação à BNDESPAR 

quando detiver menos de 5% (cinco por cento) do nosso capital social; e (ii) em caso de IPO qualificado, 

conforme definido no Acordo de Acionistas. 

 

 

d. descrição da cláusula relativa ao exercício do direito de voto e do poder de controle 
 

Os acionistas se obrigam a requerer prévia autorização, por escrito, da BNDESPAR, para aprovação de: 

 

 

a. Alteração do Estatuto Social da Companhia e Estatuto ou Contrato Social das controladas; 

 

b. Aumento do capital social da Companhia; 

 

c. Criação de novas controladas e aumento do capital social de qualquer controlada; 

 

d. Criação de uma nova classe de ações, ainda que menos favorecida e mudança nas características 

das ações existentes ou, ainda, conferir a outra acionista propriedade de ações resgatáveis da Companhia; 

 

e. Redução do capital social da Companhia e das controladas; 

 

f. Mudança do objeto social da Companhia e das controladas; 

 

g. Redução do dividendo obrigatório ou distribuição de dividendos em montante diverso dos 25% 

(vinte e cinco por cento) previsto no Estatuto da Companhia, ou retenção de lucro; 

 

h. Pagamento de juros sobre capital próprio acima dos limites de dedução para efeitos da apuração 

do lucro real, estabelecidos pela legislação tributária, atualmente previstos no caput e respectivos 

parágrafos do art. 9º da Lei n.º 9.249, de 26 de dezembro de 1995; 

 

i. Redução do dividendo obrigatório ou distribuição de dividendos em montante diverso do previsto 

nos Estatutos ou Contratos Sociais das controladas, pagamento de juros sobre capital próprio ou retenção 

de lucro; 

 

j. Emissão dos seguintes valores mobiliários pela Companhia e pelas controladas: debêntures 

conversíveis em ações, debêntures de qualquer espécie cuja remuneração seja a participação nos lucros, 

bônus de subscrição, partes beneficiárias e opções para compra de ações; 

 

k. Grupamento ou desdobramento (split) do número de ações de emissão da Companhia e das 

coligadas; 

 

l. Constituição ou redução de reservas, fundos ou provisões contábeis com repercussões nos direitos 

e interesses dos acionistas minoritários, exceto aquelas obrigatórias por força de lei; 
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

 

 

 

 

 
 

m. Cessação do estado de liquidação da Companhia e das controladas; 

 

n. Operações de fusão, incorporação, cisão ou transformação em que a Companhia ou qualquer 

empresa controlada ou coligada seja parte; 

 

o. Liquidação, dissolução, celebração de recuperação extrajudicial, pedido de recuperação judicial, 

confissão de falência e demais atos voluntários de reorganização financeira da Companhia e das 

controladas;  

 

p. Fixação, nos aumentos de capital social realizados na Companhia até a abertura de seu capital 

social, de preço de emissão de ações inferior àquele pago pela BNDESPAR na data de subscrição das ações 

da Companhia, ajustado, se for o caso, por eventuais bonificações, grupamentos e/ou desdobramentos de 

ações e ajustado, pro rata temporis, pela TJLP desde a data subscrição pela BNDESPAR até a data de 

deliberação do aumento e ajustado, se for o caso, por eventuais bonificações, grupamentos e 

desdobramentos de ações; 

 

q. Contratos e obrigações que a Companhia ou as controladas venham a assumir, inclusive operações 

de arrendamento mercantil (leasing), cujo valor seja maior ou igual a 20% do patrimônio líquido da 

Companhia, inclusive avais e fianças, bem como operações de alienação de ativo permanentes 

representativos de percentual superior a 5% do ativo total da Companhia; 

 

r. Distribuição de dividendos intermediários à conta de reserva de lucros e lucros acumulados 

existentes no último balanço anual ou semestral; 

 

s. Projetos de investimentos pela Companhia ou pelas controladas sempre que o valor principal, de 

forma isolada, ultrapasse 10% do patrimônio líquido da Companhia e/ou que, de forma cumulativa, 

excedam 30% do patrimônio líquido da Companhia; 

 

t. Contratos que tenham por objeto cessão ou alienação de tecnologia; 

  

u. Contratos que tenham por objeto de aquisição de tecnologia que envolvam valores superiores a 

5% do patrimônio líquido da Companhia e/ou das controladas, conforme o caso, e/ou sejam relevantes para 

a operação ou negócios da Companhia ou das controladas, assim como quando possam afetar seus 

desempenhos futuros, conforme o caso; 

 

v. A aquisição, alienação ou oneração de qualquer participação da Companhia em sociedades 

coligadas, controladas ou subsidiárias integrais, sejam elas existentes ou a serem constituídas; 

 

w.  A política a ser adotada em relação aos acionistas minoritários nos casos de incorporação, fusão, 

cisão e alienação do controle acionário; e 

 

x. Fixação de remuneração e participação dos administradores nos lucros da Companhia e das 

controladas. 

 

O poder de controle é de titularidade da Brava Participações e seus quotistas, de forma que o Acordo não 

impede o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para desempenharem, com independência e 

autoridade, os atos necessários à administração da Companhia, sujeitando-se às prerrogativas e 

responsabilidades legais que incubem ao acionista controlador no efetivo desempenho das atividades 

sociais. 

 

 

e. descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores ou membros de comitês 

estatutários ou de pessoas que assumam posições gerenciais  

 

A BNDESPAR, enquanto permanecer na condição de acionistas da Companhia e enquanto o Acordo de 

Acionistas estiver em vigor, terá a prerrogativa de eleger 1 (um) membro do Conselho de Administração e, 

se desejar, o seu respectivo suplente, que não poderá ser considerado o Conselheiro Independente. Ainda 
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

 

 

 

 

 
que cessem os direitos e obrigações previstos no Acordo de Acionistas por ocasião da realização de um 

IPO Qualificado, a prerrogativa de eleição de 1 (um) membro do Conselho de Administração permanecerá 

em vigor enquanto mantiver a qualidade de acionista da Companhia. 

 

 

f. descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquiri-las  
 

Caso uma das Acionistas deseje alienar ou transferir parte ou a totalidade das suas ações para terceiros ou 

entre si (“Potencial Adquirente”) deverá primeiramente comunicar, por escrito as outras Acionistas, 

especificando os termos do negócio, para fins de exercício do direito de preferência (“Direito de 

Preferência”). Ademais, a Brava se obrigada a não transferir ou onerar a totalidade ou parte das suas ações 

sem prévia anuência da BNDESPAR. 

 

 

A BNDESPAR poderá, também, alienar as ações de sua propriedade, juntamente com as da Brava, 

ressalvado o direito da Brava de adquirir as ações da BNDESPAR nas mesmas condições da oferta por ela 

recebida nas seguintes hipóteses: (i) se não ocorrer abertura de capital no Bovespa Mais (conforme indicado 

no Acordo de Acionistas); (ii) se não ocorrer resgate total das ações preferenciais de propriedade da 

BNDESPAR; e (iii) se os controladores não tiverem  as ações conforme opção de venda nos termos 

descritos no Acordo de Acionistas.  

 

Adicionalmente, caso a BNDESPAR queira dispor ou de qualquer forma transferir as ações de sua 

titularidade para um Potencial Adquirente e a Brava,ou a Prática Klimaquip não cumprirem determinadas 

obrigações dispostas no Acordo de Acionistas, a BNDESPAR poderá alienar as suas ações, bem como as 

de titularidade da Brava.  

 

 

Faculta-se à BNDESPAR, ainda, em qualquer hipótese de transferência ou cessão ou qualquer forma de 

alienação, direta ou indireta, gratuita ou onerosa, de ações e/ou direitos de subscrição, independentemente 

da anuência prévia da BNDESPAR, que resulte ou possa resultar em uma diminuição do número de ações 

de nossa emissão e de titularidade da Brava, de forma direta ou indireta, para um número de ações que 

represente menos de 51% do nosso capital votante, exigir a inclusão da totalidade de sua participação 

acionária na correspondente operação, nos termos descritos no Acordo de Acionistas. 

 

 

g. descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do conselho de 

administração ou de outros órgãos de fiscalização e controle 

 

 

O Acordo de Acionistas não prevê restrição ou vinculação direta ao exercício do direito de voto de membros 

do conselho. Contudo, nas matérias descritas no item “d” acima que sejam de competência do nosso 

Conselho de Administração, conforme disposto em nosso Estatuto Social, os acionistas signatários do 

Acordo de Acionistas devem observar a necessidade de aprovação prévia. 
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor

 

 

 

 

  

 

 

Nos últimos três exercícios sociais, não houve alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de 

controle da Companhia. 
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15.7 - Principais operações societárias 

 

 

 

 
 

 

Em 2016: 

 

Ano  2016 

Evento  

Incorporação da Prática Produtos S.A. (“Prática 

Produtos”) pela Prática Klimaquip Indústria e 

Comércio S.A. 

Principais condições do negócio 

Em 31 de maio de 2016, nossa assembleia geral 

extraordinária aprovou a incorporação de nossa 

subsidiária Prática Produtos S.A. pela Prática 

Klimaquip Indústria e Comércio S.A. De acordo com o 

Laudo de avaliação contábil, o capital social da 

Companhia Incorporadora será aumentado em 

13.923.637,75 (treze milhões, novecentos e vinte e três 

mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e cinco 

centavos), mediante a emissão de 737.058 (setecentas e 

trinta e sete mil e cinquenta e oito) novas ações 

ordinárias, nominativas e sem valor nominal da 

Companhia em favor da única acionista da Incorporada. 

A incorporação visando a agilidade das atividades 

operacionais da Companhia.  

Sociedades envolvidas 
Prática Produtos S.A.  

Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A  

Efeitos resultantes da operação no quadro societário 

Não aplicável, uma vez que não houve alteração no 

quadro societário da nossa Companhia.  

 

 Mecanismos utilizados para garantir o tratamento 

equitativo entre os acionistas 

Não aplicável, uma vez que não produziu repercussões 

no tratamento equânime entre os acionistas do Emissor. 

 

 

Em 2017: 

 

Ano  2017 

Evento  

Incorporação da Prática Participações S.A. (“Prática 

Participações”) pela Prática Klimaquip Indústria e 

Comércio S.A. 

Principais condições do negócio 

Na data de 31 de dezembro de 2017, aprovamos a 

incorporação, pela Companhia, da Prática 

Participações, cujo patrimônio foi avaliado em R$ 

8.749.861,19 (oito milhões, setecentos e noventa e 

quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e dezenove 

centavos), sendo descontada a participação na própria 

Companhia, assumindo, a Companhia, os ativos e os 

passivos da Prática Participações e sucedendo-a em 

todos os direitos e obrigações, na forma da lei. Em 

razão da incorporação, dar-se-á a extinção de pleno 

direito da Prática Participações, sendo a mesma 

sucedida por nós. 

 

Em decorrência da Incorporação, 1.297.877 (um 

milhão, duzentas e noventa e sete mil, oitocentas e 

setenta e sete mil) ações ordinárias de emissão da 

Companhia detidas pela Prática Participações foram 

redistribuídas para sua acionista Brava Participações 

S.A. (“Brava Participações”). 
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15.7 - Principais operações societárias 

 

 

 

 
Ademais, a Companhia, em razão da Incorporação, 

aprovou um aumento do capital social no valor de R$ 

2.844.648,62 (dois milhões, oitocentos e quarenta e 

quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta 

e dois centavos) e a criação de ações preferenciais 

classes “A” e “B”, mediante a emissão de 

2.057.154 (duas milhões, cinquenta e sete mil, cento e 

cinquenta e quatro) ações ordinárias, todas subscritas 

pela Brava Participações, 373.242 (trezentas e setenta 

e três mil, duzentas e quarenta e duas) ações 

preferenciais classe “A” e 414.253 (quatrocentas e 

quatorze mil, duzentas e cinquenta e três) ações 

preferenciais classe “B” que foram subscritas mediante 

a assinatura dos boletins de subscritas pelos novos 

acionistas BNDES Participações S.A. 

(“BNDESPAR”) e pela MNF Capital – SGPS, 

S.A. (“MNF”). 

 

Devido ao aumento de capital mencionado acima, o 

capital social da Companhia passou de 

R$26.223.638,91 (vinte e seis milhões, duzentos e 

vinte e três mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa 

e um centavos) para R$ 29.068.287,53 (vinte e nove 

milhões, sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta e três centavos). 

Sociedades envolvidas 
Companhia, Prática Participações, Brava 

Participações, BNDESPAR e MNF. 

Efeitos resultantes da operação no quadro societário 

Em razão da incorporação da Prática Participações e da 

consequente redistribuição das ações ordinárias detidas 

por esta na Companhia para a Brava Participações e, 

ainda, do aumento de capital da Companhia no valor 

de R$ 2.844.648,62 (dois milhões, oitocentos e 

quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais 

e sessenta e dois centavos), mediante a emissão de 

2.057.154 (duas milhões, cinquenta e sete mil, cento e 

cinquenta e quatro) ações ordinárias e a criação e 

emissão de ações preferenciais das classes “A” e “B”, 

sendo 373.242 (trezentos e setenta e três mil e duzentos 

e quarenta e duas) ações preferenciais classe “A” e 

414.253 (quatrocentas e quatorze mil e duzentas e 

cinquenta e três) ações preferenciais classe “B”, o 

capital social da companhia passou a ser detido pela 

Brava Participações, BNDESPAR e MNF. 

 

Aumento de Capital 

 

 

Antes: 

 

 

 Ações Ordinárias 

Ações Preferenciais 

Classe A 

Ações Preferenciais 

Classe B 
Participação 

no capital 

total (%) Acionistas (Quantidade) (%) (Quantidade) (%) (Quantidade) (%) 

Brava 

Participações 

Ltda. 

1.297.877 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

Total 1.297.877 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

 

PÁGINA: 217 de 251

Formulário de Referência - 2018 - PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. Versão : 2



15.7 - Principais operações societárias 

 

 

 

 
 

Após: 

 

 Ações Ordinárias 

Ações Preferenciais 

Classe A 

Ações Preferenciais 

Classe B 
Participação 

no capital 

total (%) Acionistas (Quantidade) (%) (Quantidade) (%) (Quantidade) (%) 

Brava 

Participações 

S.A. 

3.355.031 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,99 

BNDES 

Participações 

S.A. - 

BNDESPAR 

0,00 0,00 373.242 100,00 0,00 0,00 9,01 

MNF Capital 

– SGPS, 

S.A. 

0,00 0,00 0,00 0,00 414.253 100,00 10,00 

Total 3.355.031 100,00 373.242 100,00 414.253 100,00 100,00 

 

 

Mecanismos utilizados para garantir o tratamento 

equitativo entre os acionistas 

Não aplicável, uma vez que não produziu repercussões 

no tratamento equânime entre os acionistas do Emissor. 

 
Em 2018:  

 

Ano  2018 

Evento  

Resgate das ações de classe preferenciais de classe “B” 

de titularidade da MNF Capital - SGPS 

Principais condições do negócio 

Em 31 de agosto de 2018, em sede de assembleia geral 

extraordinária, os acionistas da Companhia aprovaram o 

resgate das ações preferenciais de classe “B” de 

titularidade da MNF Capital – SGPS, pelo valor de 

R$8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil reais). 

Na mesma assembleia foi aprovado o cancelamento da 

classe de ações preferenciais “B”. 

Sociedades envolvidas 
MNF Capital - SGPS 

Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A  

Efeitos resultantes da operação no quadro societário 

A MNF Capital – SGPS deixou de fazer parte quadro 

acionário da Companhia. Não houve alterações no 

capital social da Companhia, sendo usado para o resgate 

fundos existentes no patrimônio líquido da Companhia. 

 

 

Aumento de Capital 

 

 

Antes: 
 

 Ações Ordinárias 

Ações Preferenciais 

Classe A 

Ações Preferenciais 

Classe B 
Participação 

no capital 

total (%) Acionistas (Quantidade) (%) (Quantidade) (%) (Quantidade) (%) 

Brava 

Participações 

S.A. 

3.355.031 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,99 

BNDES 

Participações 

S.A. - 

BNDESPAR 

0,00 0,00 373.242 100,00 0,00 0,00 9,01 
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15.7 - Principais operações societárias 

 

 

 

 
MNF Capital 

– SGPS, 

S.A. 

0,00 0,00 0,00 0,00 414.253 100,00 10,00 

Total 3.355.031 100,00 373.242 100,00 414.253 100,00 100,00 

 

 

Após: 

 

 Ações Ordinárias 

Ações Preferenciais 

Classe A 

Ações Preferenciais 

Classe B 
Participação 

no capital 

total (%) Acionistas (Quantidade) (%) (Quantidade) (%) (Quantidade) (%) 

Brava 

Participações 

S.A. 

3.355.031 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,989 

BNDES 

Participações 

S.A. - 

BNDESPAR 

0,00 0,00 373.242 100,00 0,00 0,00 10,011 

Total 3.355.031 100,00 373.242 100,00 0,00 00,00 100,00 

 

 

 Mecanismos utilizados para garantir o tratamento 

equitativo entre os acionistas 

Não aplicável, uma vez que não produziu repercussões 

no tratamento equânime entre os acionistas da 

Companhia. 
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15.8 - Outras informações relevantes 

 

 

 

 
 

 

Em complemento às informações do item 15.1/2 deste Formulário de Referência, esclarecemos que: (i) o 

BNDES é uma empresa pública, cujo capital é detido integralmente pela União;  

 

 

Incorporação da Prática Participações S.A. 

 

Em 31 de dezembro de 2017, incorporamos a Prática Participações, companhia aberta, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 10.747.021/0001-29 (“Incorporada” ou “Prática Participações”), nos termos e condições do 

“Protocolo e Justificação de Incorporação da Prática Participações S.A. pela Prática Klimaquip Indústria e 

Comércio S.A.”, celebrado entre os administradores da Incorporada e de nossa Companhia em 31 de 

dezembro de 2017 (“Incorporação”). A Incorporação foi aprovada por meio da realização de Assembleia 

Geral Extraordinária da Incorporada em 31 de dezembro de 2017, e da Companhia em 31 de dezembro de 

2017. Sendo assim, nos termos dos arts. 224 a 227 e 264 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), a Incorporada foi extinta, e a Companhia sucedeu a 

Incorporada em todos seus bens, direitos e obrigações, dentre outras consequências.  

 

Adicionalmente, em decorrência da Incorporação, o patrimônio líquido da Prática Participações foi 

integralmente incorporado pela Prática Klimaquip Participações S.A. Para mais informações sobre a 

Incorporação, vide item 15.7 deste Formulário de Referência. 

 

 

Resgate Ações Preferências classe “B”. 

 

Em 31 de agosto de 2018, ocorreu o resgate das ações preferenciais classe “B” de titularidade da MNF 

Capital – SGPS (“MNF”) pelo valor de R$8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil reais). Nesta data, 

a MNF deixou de fazer parte do quadro acionário de nossa Companhia, tendo sido canceladas as ações 

preferenciais de classe “B”.  

 

Para mais informações sobre o resgate da MNF, vide item 15.7 deste Formulário de Referência. 
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas

 

Celebramos, no curso normal de nossos negócios, operações com partes relacionadas em condições 

semelhantes àquelas que teriam sido obtidas se tais operações tivessem sido celebradas com terceiros.  

 

As deliberações referentes a eventuais transações entre nós e nossas partes relacionadas são de competência 

do nosso Conselho de Administração, nos termos do nosso Estatuto Social, observado também o disposto 

na Lei das Sociedades por Ações. 

 

Não adotamos regras, política ou práticas específicas quanto à realização de transações com partes 

relacionadas por entendermos que os mecanismos oferecidos pela Lei das Sociedades por Ações e por nosso 

Estatuto Social são suficientes e eficientes para tal fim. 
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Na data desse Formulário de Referência, não havia transações com partes relacionadas.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter

estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(a) identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses. 

 

Adotamos práticas de governança corporativa recomendadas e/ou exigidas pela legislação brasileira e 

regulamentação aplicável. Todas as decisões inerentes aos nossos negócios são submetidas a prévia análise 

e deliberação por nossa Administração, conforme as competências estabelecidas em nosso Estatuto Social.  

 

Para mais informações sobre conflitos de interesses, consultar a quadros 12.2(d) e 12.3(c) deste Formulário 

de Referência.  

 

 

(b) demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento 

compensatório adequado 
 

Todas as operações e negócios celebrados entre nós e nossas Partes Relacionadas são realizadas no intuito 

de maximizar a nossa eficiência operacional e proporcionar melhorias gerenciais e de resultado para nós. 

Em todas as nossas operações desta natureza levamos em consideração o preço, prazo, capacidade técnica 

e encargos financeiros em condições de mercado. 
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16.4 - Outras informações relevantes 

 

 

 

  

 

 

Exceção feita à operação de Incorporação, conforme mencionada anteriormente neste Formulário de Referência, 

todas as informações que a Companhia julgou relevantes sobre as partes relacionadas para esta seção 16 do 

Formulário de Referência já foram apresentadas.  
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Preferencial Classe A 373.242

31/08/2018 29.068.287,53 3.355.031 373.242 3.728.273

Tipo de capital Capital Integralizado

Classe de ação preferencial Quantidade de ações (Unidades) Título Condições para conversão

Capital social por classe de ações Outros títulos conversíveis em ações

Preferencial Classe A 373.242

Capital social por classe de ações Outros títulos conversíveis em ações

Classe de ação preferencial Quantidade de ações (Unidades) Título Condições para conversão

Tipo de capital Capital Subscrito

31/08/2018 29.068.287,53 Totalmente integralizado 3.355.031 373.242 3.728.273

Preferencial Classe A 373.242

31/08/2018 29.068.287,53 3.355.031 373.242 3.728.273

Tipo de capital Capital Emitido

Classe de ação preferencial Quantidade de ações (Unidades) Título Condições para conversão

Capital social por classe de ações Outros títulos conversíveis em ações

17.1 - Informações sobre o capital social

Data da autorização ou 
aprovação Valor do capital (Reais) Prazo de integralização

Quantidade de ações 
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações 
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações 
(Unidades)
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PNA 373.242

PNB 414.253

Forma de integralização Em dinheiro

Critério para determinação do 
preço de emissão

Perspectiva de rentabilidade futura, nos termos do art. 170, §1º, inciso I, da Lei das S.A.

Capital social por classe ações

Classe ação preferêncial Quantidade ação por classe (Unidades)

31/12/2017 Assembleia Geral 
Extraordinária

31/12/2017 2.844.648,62 Subscrição 
particular

2.057.154 787.495 2.844.649 10,84000000 1,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Perspectiva de rentabilidade futura, nos termos do art. 170, §1º, inciso I, da Lei das S.A.

Forma de integralização Em dinheiro

31/05/2016 Assembleia Geral 
Extraordinária

31/05/2016 13.923.637,75 Subscrição 
particular

737.058 0 737.058 113,20000000 18,89 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Não houve, no exercício social corrente ou nos 3 (três) últimos exercícios sociais, quaisquer desdobramentos, 
grupamentos ou bonificações de ações de nossa emissão.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
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Não houve, no exercício social corrente ou nos 3 (três) últimos exercícios sociais, redução do capital social de nossa 
Companhia.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.4 - Informações sobre reduções do capital social
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17.5 - Outras informações relevantes 

 

 

 

 
 

 

Em 31 de agosto de 2018, ocorreu o resgate das ações preferenciais classe “B” de titularidade da MNF 

Capital – SGPS (“MNF”) pelo valor de R$8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil reais). Nesta data, 

a MNF deixou de fazer parte do quadro acionário de nossa Companhia, tendo sido canceladas as ações 

preferenciais de classe “B”.  

 

Para mais informações sobre o resgate da MNF, vide item 15.7 deste Formulário de Referência. 
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Direito a dividendos Mínimo de 25% do lucro líquido ajustado na forma da Lei das Sociedades por Ações e de nosso 
Estatuto Social.

Direito a voto Pleno

Conversibilidade Sim

Classe de ação preferencial Preferencial Classe A

Tag along 100,000000

Condição da conversibilidade e 
efeitos sobre o capital-social

Conversibilidade em ações ordinárias da Companhia, a qualquer tempo, a critério de seus titulares, 
na proporção de 1 (uma) ação ordinária para 1 (uma) ação preferencial . A eventual conversão das 
ações preferenciais de classe “A” em ações ordinárias não terá efeito sobre o capital social da 
Companhia, uma vez que o direito de voto das ações preferenciais de classe “A” são iguais àqueles 
das ações ordinárias e a relação de conversão é de 1:1.

Direito a reembolso de capital Sim

Direito a dividendos Mínimo de 25% do lucro líquido ajustado na forma da Lei das Sociedades por Ações e de nosso 
Estatuto Social.

Direito a voto Pleno

Conversibilidade Não

Espécie de ações ou CDA Preferencial

Espécie de ações ou CDA Ordinária

Tag along 100,000000

Direito a reembolso de capital Sim

Hipóteses de resgate e fórmula 
de cálculo do valor de resgate

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

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

Outras características 
relevantes

Não aplicável.

Descrição das características 
do reembolso de capital

As ações ordinárias possuem direito a reembolso do capital, no caso de nossa liquidação. Ainda, 
qualquer um dos acionistas da Companhia dissidente de certas deliberações tomadas em 
Assembleia Geral poderá retirar-se da Companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações, 
com base no valor econômico.



De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o direito de retirada poderá ser exercido, dentre 
outras, nas seguintes circunstâncias: (i) cisão da Companhia; (ii) redução do dividendo mínimo 
obrigatório da Companhia; (iii) mudança do objeto social da Companhia; (iv) fusão ou incorporação 
da Companhia em outra sociedade; e (v) participação da Companhia em um grupo de sociedades.

Restrição a circulação Não

Resgatável Não

18.1 - Direitos das ações
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Outras características 
relevantes

Não aplicável.

Hipóteses de resgate e fórmula 
de cálculo do valor de resgate

As ações preferenciais de classe “A” serão resgatáveis, a critério da Companhia, a partir de 1 de 
janeiro de 2023. A atribuição do preço por ação preferencial de classe “A” objeto de resgate deverá 
considerar os fatores descritos no Estatuto Social da Companhia.

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

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

Resgatável Sim

Descrição das características 
do reembolso de capital

As ações preferenciais de classe “A” possuem prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, no 
caso de liquidação da Companhia. Ainda, qualquer um dos acionistas da Companhia dissidente de 
certas deliberações tomadas em Assembleia Geral poderá retirar-se da Companhia, mediante o 
reembolso do valor de suas ações, com base no valor patrimonial.



De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o direito de retirada poderá ser exercido, dentre 
outras, nas seguintes circunstâncias: (i) cisão da Companhia; (ii) redução do dividendo mínimo 
obrigatório da Companhia; (iii) mudança do objeto social da Companhia; (iv) fusão ou incorporação 
da Companhia em outra sociedade; e (v) participação da Companhia em um grupo de sociedades.

Restrição a circulação Não

18.1 - Direitos das ações
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

 

 

 

 

  

 

 

Obrigação de Realizar Oferta Pública de Aquisição de Ações (“OPA”) por Alienação de Controle, Saída do 

segmento Bovespa Mais – Nível 2 e/ou em razão de Cancelamento de Registro de Companhia Aberta 

 

A alienação do poder de nosso controle, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações 

sucessivas, deverá ser contratada sob condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente do poder de controle 

se obrigue a efetivar OPA das ações dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na 

legislação vigente e, a partir da data de publicação do anúncio de início de nossa primeira oferta pública primária 

e/ou secundária de ações de nossa emissão, no Regulamento do Bovespa Mais – Nível 2, de forma a lhes assegurar 

tratamento igualitário ao do acionista controlador alienante.  

 

A OPA acima descrita também deverá ser efetivada: (i) nos casos em que houver cessão onerosa de direitos de 

subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha 

a resultar na alienação do nosso controle; e (ii) em caso de alienação de controle de sociedade que detenha o nosso 

poder de controle, sendo que, neste caso, o acionista controlador alienante ficará obrigado a declarar à B3 o valor 

atribuído a nós nessa alienação e anexar documentação que comprove tal informação. 

 

Adicionalmente, nosso Estatuto Social prevê que em caso de cancelamento de registro de companhia aberta ou 

de saída do Bovespa Mais – Nível 2, seja para que as nossas ações passem a ter registro para negociação fora do 

Bovespa Mais – Nível 2, seja devido à reorganização societária da qual a companhia resultante não seja admitida 

para negociação no Bovespa Mais – Nível 2, nossa acionista controladora ou nós, conforme o caso, deverá(emos) 

realizar oferta pública de aquisição de ações dos demais acionistas, de acordo com o disposto no Regulamento do 

Bovespa Mais – Nível 2, que deverá ter como preço mínimo a ser ofertado o correspondente ao valor econômico 

das nossas ações, a ser apurado em laudo de avaliação nos termos do art. 40 do nosso Estatuto Social e da 

legislação vigente. 

 

A apuração do valor econômico das nossas ações para fins de saída do Bovespa Mais – Nível 2 ou cancelamento 

de registro de companhia aberta será realizada por instituição escolhida pela Assembleia Geral dentre as 

instituições qualificadas e indicadas em lista tríplice por nosso Conselho de Administração. A escolha da 

instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do valor econômico em questão deverá ser 

tomada, não se computando os votos em branco, pela maioria dos votos dos acionistas representantes das ações 

em circulação presentes na respectiva Assembleia Geral, a qual, se instalada em primeira convocação, deverá 

contar com a presença de acionistas que representem no mínimo 20% do total das ações em circulação ou, se 

instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes 

das ações em circulação. 

 

Nas hipóteses de nossa saída do Bovespa Mais – Nível 2 ou de cancelamento do registro de companhia aberta, os 

custos incorridos com a preparação do laudo de avaliação referido acima serão integralmente suportados pelo 

ofertante. 

 

Na hipótese de não haver um acionista controlador, nos termos definidos no nosso Estatuto Social, caso seja 

aprovado em Assembleia Geral, a saída do Bovespa Mais – Nível 2, seja em razão de registro para negociação 

das ações fora do Bovespa Mais – Nível 2, seja em decorrência de reorganização societária, os acionistas que 

tenham votado a favor da respectiva deliberação na Assembleia Geral deverão efetivar a oferta pública de 

aquisição das ações pertencentes aos demais acionistas. 

 

Ainda no caso de não haver um acionista controlador, nos termos definidos no nosso Estatuto Social, a saída do 

Bovespa Mais – Nível 2 ocorrer em razão de ato ou fato da administração em razão de descumprimento de 

obrigações constantes do Regulamento do Bovespa Mais – Nível 2, deverá ser convocada Assembleia Geral 

visando deliberação sobre como sanar o descumprimento das obrigações constantes do Regulamento do Bovespa 

Mais – Nível 2 ou, se for o caso, deliberar pela nossa saída do Bovespa Mais – Nível 2. 

 

Caso a Assembleia Geral mencionada acima delibere pela nossa saída do Bovespa Mais – Nível 2, a referida 

Assembleia Geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da OPA, o(s) qual(is), presente(s) na 

assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta. 
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto

1 

 

 

 

Nosso Estatuto Social não prevê hipótese adicional de suspensão de direitos às estabelecidas na Lei das 

Sociedades por Ação, que prevê que a Assembleia Geral de nossos acionistas pode deliberar a suspensão 

dos direitos do acionista que deixar de cumprir qualquer obrigação imposta pela Lei das Sociedades por 

Ações, por sua regulamentação ou por nosso Estatuto Social, cessando a suspensão logo que regularizada 

a obrigação que tenha dado causa à suspensão. Não obstante, essa suspensão não abrangerá o direito de 

fiscalização e solicitação de informações de nossos acionistas, nos termos do nosso Estatuto Social. 
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Até a data deste Formulário de Referência, não havia valores mobiliários de nossa emissão negociados em mercados de 
bolsa ou de balcão organizado.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários 
negociados
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Na data deste Formulário de Referência, não havia outros valores mobiliários de nossa emissão que não as ações.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação 

 

 

 

 
 

 

A Companhia esclarece que, para fins de atendimento do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 

ações em circulação, nos termos previstos no item 3.6 do Regulamento de Listagem do Bovespa Mais – 

Nível 2, pretende realizar uma oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação de ações 

de sua emissão, nos termos abaixo descritos: 

 

 

Descrição. Oferta pública de distribuição primária com esforços restritos de colocação de ações de emissão 

da Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A. (“Oferta”), a ser realizada em consonância com a Instrução 

da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada 

(“Instrução CVM 476”). 

 

(ii) Prazo. Estima-se que a Oferta seja realizada em 2021  

 

(iii) Volume Financeiro da Oferta. Volume total da Oferta estimado em, no mínimo, R$ 30.000.000,00. 

 

(iv) Número de Ações a ser Colocado em Circulação na Oferta. A Oferta compreenderá ações 

representativas de, no mínimo, 25,0% (vinte e cinco por cento) do capital social da Companhia na data da 

Oferta.  

 

(v) Informação sobre a eventual destinação dos recursos: Todos os recursos captados no âmbito da 

parcela primária da referida Oferta seriam destinados para (i) reforço do capital de giro da Companhia, (ii) 

financiamento da estratégia de exportação da Companhia; (iii) expansão e modernização das plantas 

industriais da Companhia; e (iv) realização de aquisições selecionadas, conforme aplicável.  

 

Caso as expectativas da Companhia não se concretizem nos termos acima previstos, resultando em um 

percentual de ações em circulação inferior a 25,0% (vinte e cinco por cento) do capital social da Companhia, 

o controlador da Companhia, no sétimo ano contado da admissão das ações da Companhia à negociação no 

Bovespa Mais – Nível 2, uma oferta pública secundária com esforços restritos de colocação das ações que 

faltarem para atendimento do requisito imposto pelo item 3.6 do Regulamento de Listagem do Bovespa 

Mais – Nível 2. 

 

Adicionalmente, esclarecemos que a estratégia acima mencionada foi elaborada considerando o cenário 

macroeconômico atual e a situação econômica e financeira da Companhia. Dessa forma, a efetiva realização 

da Oferta Restrita dependerá (a) de condições favoráveis dos mercados de capitais nacional e internacional, 

(b) da concessão pela CVM do registro à Companhia como emissora de valores mobiliários na categoria 

“A” nos termos da Instrução da CVM no 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução 

CVM 480”), nos termos do pedido protocolado pela Companhia perante a CVM (“Pedido de Registro de 

Companhia Aberta”); (c) da aprovação prévia da Oferta Restrita pelos órgãos competentes da Companhia 

e (d) do deferimento do pedido listagem e de admissão das ações da Companhia à negociação na B3. 
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros

1 

 

 

 

 

Não aplicável, tendo em vista que, não possuímos, na data deste Formulário de Referência, valores 

mobiliários admitidos à negociação em mercados estrangeiros. 
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Não aplicável, tendo em vista que, não possuímos, na data deste Formulário de Referência, títulos admitidos à negociação 
em mercados estrangeiros.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.8 - Títulos emitidos no exterior
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e

sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor

1 

 

 

 

Não aplicável, tendo em vista que não houve ofertas públicas relativas a valores mobiliários de nossa 

emissão nos últimos 3 (três) exercícios sociais. 
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18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios

Não aplicável, tendo em vista que os últimos 3 (três) exercícios sociais não realizamos oferta pública de 

distribuição. 
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18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros

1 

 

 

 

 

Não realizamos qualquer oferta pública de aquisição de ações de emissão de terceiros. 
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18.12 - Outras infomações relevantes

Com relação ao item 18.1 deste Formulário de Referência, especificamente quanto ao campo “Outras 

características relevantes”, seguem abaixo informações extraídas de nosso Estatuto Social e da legislação 

pertinente, no que tange a alienação do nosso poder de controle, bem como a obrigatoriedade da realização 

de oferta pública de aquisição de ações. 

 

A alienação do poder de nosso controle, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações 

sucessivas, deverá ser contratada sob condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente do poder de 

controle se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações dos demais acionistas, observando as 

condições e os prazos previstos na legislação vigente e, a partir da data de admissão à negociação de nossas 

ações no Bovespa Mais – Nível 2, no Regulamento do Bovespa Mais – Nível 2. Adicionalmente, nosso 

Estatuto Social prevê que, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta ou de saída do 

Bovespa Mais – Nível 2, nosso acionista controlador ou nós, conforme o caso, deverá(emos) realizar oferta 

pública de aquisição de ações dos demais acionistas, de acordo com o disposto no Regulamento do Bovespa 

Mais – Nível 2. Para maiores informações sobre as hipóteses de realização obrigatória de oferta pública de 

aquisição de nossas ações, vide item 18.2 deste Formulário de Referência.  
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Não houve, nos últimos 3 (três) exercícios sociais ou no exercício social corrente, qualquer plano para recompra de ações 
de nossa emissão.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor
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Não houve, nos últimos 3 (três) exercícios sociais ou no exercício social corrente, movimentação dos valores mobiliários 
em tesouraria.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
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19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria 

 

 

 

  

 

 

Não há outras informações relevantes que não foram evidenciadas na seção 19 deste Formulário de Referência.  

PÁGINA: 245 de 251

Formulário de Referência - 2018 - PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. Versão : 2



Períodos de vedação e descrição 
dos procedimentos de fiscalização

Nos termos da Política de Negociação, é vedada a negociação de Valores Mobiliários pela nossa 
Companhia e Pessoas Vinculadas nas seguintes hipóteses, conforme aplicável: (a) sempre que 
tenham conhecimento de ato ou fato relevante relativo à Companhia, conforme definido na 
Instrução CVM 358 (“Ato ou Fato Relevante”), até a sua divulgação ao mercado, (b) sempre que 
existir nossa intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou 
reorganização societária; (c) sempre que estiver em curso ou houver sido outorgada opção ou 
mandato para o fim de aquisição ou a alienação de ações de nossa

emissão por nós mesmos, nossas controladas, coligadas ou outra sociedade sob controle 
comum; (d) no período de 15 (quinze) dias corridos que anteceder a divulgação das informações 
trimestrais (ITR) e anuais (DFP) da nossa Companhia; (e) em todos os períodos em que o Diretor 
Financeiro e Relações com Investidores tenha determinado a proibição de negociação, mediante 
autorização prévia do nosso presidente do Conselho de Administração da Companhia e (f) no 
contexto de uma oferta pública de distribuição de Valores Mobiliários e nos termos do art. 48 da 
Instrução da CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, desde a data em que 
tenham tomado conhecimento de tal oferta pública até a publicação do anúncio de encerramento 
relativo à oferta pública em questão (“Períodos de

Vedação”).



No que se refere à fiscalização da Política de Negociação, nosso Diretor de Relações com 
Investidores é o responsável pela execução e acompanhamento da referida política.

Principais características e locais de consulta

A Política de Negociação de Valores Mobiliários (“Política de Negociação”), a qual, nos termos da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro 
de 2002 (“Instrução CVM nº 358”), visa regulamentar as operações com valores mobiliários de nossa emissão (“Valores Mobiliários”), 
estabelecendo as restrições, condutas e políticas de negociação a serem observadas pelas pessoas sujeitas à Política de Negociação 
(“Pessoas Vinculadas”). Neste sentido, a nossa Política de Negociação estabelece (i) as regras para negociação de Valores Mobiliários 
pelas Pessoas Vinculadas, dentro dos limites legais; e (ii) normas para coibir a utilização de informações privilegiadas sobre ato ou fato 
relevante relativo a nós (“Informações Privilegiadas”), em benefício próprio das Pessoas Vinculadas em negociações com Valores 
Mobiliários. Tais regras também procuram coibir a prática de insider trading (uso indevido em benefício próprio ou de terceiros de 
Informações Privilegiadas) e tipping (dicas de Informações Privilegiadas para que terceiros delas se beneficiem), preservando a 
transparência nas negociações de nossos Valores Mobiliários. As informações sobre a política de negociação de valores mobiliários 
podem ser encontrada no website da companhia no endereço eletrônico http://ri.praticafornos.com.br/.

Cargo e/ou função Diretores

Membros do Conselho de Administração

Membros do Conselho Fiscal (caso instalado)

Acionistas Controladores

Executivos e Empregados com acesso a informações relevantes

Data aprovação 26/04/2018

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração

20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários
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20.2 - Outras informações relevantes

Não há outras informações relevantes que não foram evidenciadas no item 20.1 deste Formulário de 

Referência.  
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

1 

 

 

 

 

Possuímos uma política de divulgação de ato e fato relevantes (“Política de Divulgação”), elaborada nos 

termos da Instrução CVM nº 358 e aprovada por nosso Conselho de Administração em 26 de abril de 2018. 

Nossa política tem como objetivo estabelecer as regras que deverão ser observadas pelo nosso Diretor de 

Relações com Investidores e demais pessoas vinculadas no que tange à divulgação de informações 

relevantes e à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes que ainda não tenham sido divulgadas 

ao público, conforme descritas no item 21.2 deste Formulário de Referência, abaixo. 
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nossa Política de Divulgação tem por objetivo estabelecer as normas e procedimentos a serem observados 

na divulgação, por parte da nossa Companhia, de atos ou fatos relevantes, além de instituir elevados padrões 

de conduta e transparência, que devem ser observados tanto por nosso Diretor de Relações com Investidores 

quanto pelas demais pessoas vinculadas identificadas na Política de Divulgação. 

 

Sujeitam-se às normas e procedimentos da Política de Divulgação, os acionistas controladores, diretos ou 

indiretos, os acionistas que não exerçam o poder de controle, mas que indiquem membro do Conselho de 

Administração ou do Conselho Fiscal, os membros do Conselho de Administração, os membros da 

Diretoria, os membros do Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, 

criados por disposição estatutária, empregados e colaboradores da Companhia que, em virtude de seu cargo, 

função ou posição, ou circunstancialmente, tenham acesso a informações relevantes ou quem quer que, em 

virtude de seu cargo, função ou posição na Companhia, seus controladores, controladas ou coligadas tenha 

acesso ou conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante, as quais deverão aderir 

formalmente à Política de Divulgação por meio da assinatura do Termo de Adesão. Além dessas pessoas, 

toda e qualquer pessoa que venha a ter informações sobre atos ou fatos relevantes ainda não divulgados por 

nós (“Pessoa Vinculada”) estará sujeita às normas e procedimentos da Política de Divulgação. 

 

Nossa Política de Divulgação prevê como regra geral a comunicação e divulgação simultânea à CVM, à B3 

e às entidades de balcão organizado em que tenhamos valores mobiliários negociados, de ato ou fato 

relevante, que deverá ocorrer imediatamente após a deliberação, ocorrência ou conhecimento a seu respeito, 

conforme o caso, de modo claro e preciso e contendo, no mínimo, as informações exigidas pela 

regulamentação, divulgação essa a ser feita preferencialmente antes do início ou após o encerramento dos 

negócios nas bolsas de valores em que tenhamos nossos valores mobiliários negociados.  

 

A divulgação de ato ou fato relevante é obrigação do Diretor de Relações com Investidores e será realizada 

através de anúncio publicado nos jornais de grande circulação utilizados habitualmente pela Companhia, 

podendo ser feita de forma resumida, desde que indique o endereço na internet em que a informação estará 

disponível, em teor idêntico àquele remetido à CVM e à Bolsa de Valores ou Mercado de Balcão 

Organizado em que os valores mobiliários de emissão da Companhia são admitidos à negociação.  

 

As Pessoas Vinculadas devem guardar sigilo absoluto acerca de atos e fatos relevantes que ainda não 

tenham sido divulgados, nos termos da Política de Divulgação e da Instrução CVM 358, às quais tenham 

acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupam, até que tais informações sejam divulgadas 

ao público, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam. 

Adicionalmente, as Pessoas Vinculadas não devem discutir atos e fatos relevantes em lugares públicos. Em 

caso de quaisquer contatos com terceiros, relativos a assuntos que possam ser considerados relevantes, a 

Companhia exigirá, dos mesmos, a assinatura de Termo de Confidencialidade. 

 

Os atos ou fatos relevantes poderão, excepcionalmente, deixar de ser divulgados, se nossos acionistas 

controladores ou administradores entenderem que a sua revelação colocará em risco o nosso interesse 

legítimo. Tal faculdade somente poderá ser exercida pela Companhia mediante deliberação do Conselho de 

Administração e sua comunicação ao Diretor de Relações com Investidores. É de responsabilidade do 

Diretor de Relações com Investidores, em conjunto com as demais pessoas que tiverem conhecimento de 

tal informação, zelar pela adoção dos procedimentos adequados para a manutenção do sigilo. Caberá ao 

Diretor de Relações com Investidores acompanhar a cotação, preço e volume de negociação dos valores 

mobiliários de emissão da Companhia e, caso constate oscilação atípica nesses elementos, deverá divulgar 

imediatamente o ato ou fato relevante que a Companhia decidiu não divulgar anteriormente.   

 

PÁGINA: 249 de 251

Formulário de Referência - 2018 - PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. Versão : 2



21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações

1 

 

 

 

 

O administrador responsável pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de 

divulgação de informações é o Sr. André Luiz Rosa Rezende, nosso Diretor de Relações com Investidores. 

 

Nosso Diretor de Relações com Investidores deve verificar o cumprimento da Política de Divulgação diante 

da ocorrência de ato ou fato relevante, informando qualquer irregularidade ao Conselho de Administração. 

No caso de violação do sigilo de ato ou fato relevante previamente a sua divulgação ao mercado, cabe a ele 

apurar o motivo que provocou tal violação e encaminhar ao Conselho de Administração suas conclusões 

para que este tome as providências cabíveis. Nosso Diretor de Relações com Investidores deve, ainda, 

monitorar a negociação de valores mobiliários de nossa emissão, especialmente em negociações que 

ocorrem em períodos que antecedem à divulgação ao mercado de ato ou fato relevante, com o propósito de 

identificar eventuais negociações vedadas pela legislação vigente por pessoas que tinham conhecimento de 

tal ato ou fato relevante, comunicando eventuais irregularidades ao Conselho de Administração e à CVM. 
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21.4 - Outras informações relevantes 

 

 

 

  

 

 

Não há outras informações relevantes que não foram evidenciadas na seção 21 deste Formulário de Referência.  
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