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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Prezados Senhores Acionistas,
Apresentamos, a seguir, a Proposta da Administração da Iochpe-Maxion S.A.
(“Companhia”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“Instrução CVM nº 481/09”), conforme alterada,
contendo os documentos e informações pertinentes às matérias incluídas na ordem do
dia da Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia a ser realizada no dia 28
de abril de 2017, às 14h00 horas, em sua sede social, localizada no Município de
Cruzeiro, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Othon Barcellos, nº 83, conforme edital de
convocação divulgado nesta data, a ser publicado na forma da legislação vigente, de
acordo com o índice abaixo:
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1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2016.
1.1. Relatório da administração e demonstrações financeiras da Companhia relativas
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016
Propomos que sejam aprovados pela Assembleia Geral o relatório da administração
sobre os negócios sociais e os principais fatos do último exercício, bem como as
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2016, acompanhadas de suas notas explicativas, os quais foram enviados
à CVM, por meio do Sistema Empresas.NET em 27 de março de 2017, e publicados no
Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Valor Econômico” em 28 de março de
2017, bem como encontram-se disponíveis na sede da Companhia e nas páginas na
Internet da Companhia (www.iochpe.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).
Informa-se, ainda, que o Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas
(Formulário DFP) da Companhia relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016
foi encaminhado à CVM pelo Sistema Empresas.NET em 27 de março de 2017, estando,
igualmente, disponível na página da CVM na Internet.
1.2. Relatório dos auditores independentes
Apresentamos a seguir o relatório dos auditores independentes da Companhia (Deloitte
Touche Tohmatsu Auditores Independentes) sobre as demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, o qual foi
enviado à CVM, por meio do Sistema Empresas.NET em 27 de março de 2016, e
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Valor Econômico” em 28
de março de 2017, bem como encontra-se disponível na sede da Companhia e nas
páginas na Internet da Companhia (www.iochpe.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e
da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Aos acionistas da Iochpe Maxion S.A.
Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, da
Iochpe Maxion S.A. (Companhia), identificadas como controladora e
consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em
31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do
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resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras, individuais e consolidadas,
acima referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da
Iochpe Maxion S.A. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho individual e
consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa,
individuais e consolidados, para o exercício findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de
relatório financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards
Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas”. Somos independentes
em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria (“PAA”) são aqueles que, em nosso julgamento
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente.
Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações
financeiras, individuais e consolidadas, como um todo e na formação de nossa opinião
sobre essas demonstrações financeiras, individuais e consolidadas e, portanto, não
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. AVALIAÇÃO SOBRE A
APURAÇÃO
DOS
IMPOSTOS
CORRENTES
E
A
REALIZAÇÃO DE IMPOSTOS DIFERIDOS ATIVOS.
Por que é um PAA:
Devido ao fato da Companhia possuir diversas controladas no exterior e ter
acumulado saldos significativos de créditos tributários decorrentes de imposto
de renda e contribuição social, bem como à complexidade de julgamento
exercido pela Administração na avaliação, determinação, registro e realização de
ativos e passivos diferidos correspondentes, existe o risco de divergências na
aplicação das normatizações vigentes, notadamente o CPC 32- Tributos sobre o
lucro, equivalente ao IAS 12 – Income taxes.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria:
Nossos procedimentos de auditoria incluíram entre outros, a avaliação do
desenho e a implementação dos controles relevantes determinados pela
Administração com relação à avaliação, determinação, registro e realização dos
ativos e passivos diferidos, a utilização de especialistas em tributos na
verificação da aderência à legislação fiscal e na análise dos cálculos realizados
pela Administração. Adicionalmente, avaliamos a capacidade de geração de
lucros tributáveis futuros e de realização dos saldos registrados. Analisamos e

Página 4 de 126

desafiamos as principais premissas adotadas pela Administração na elaboração
do estudo de recuperação de créditos tributários.
As divulgações da Companhia sobre as práticas contábeis e os saldos de
impostos diferidos estão apresentadas, respectivamente, nas notas explicativas
nos 4 e 9 às demonstrações financeiras.
1.

RECUPERABILIDADE DE ÁGIO E ATIVO IMOBILIZADO - “IMPAIRMENT”.
Por que é um PAA:
A Companhia possui saldos significativos de ágios e ativo imobilizado
registrados, que podem apresentar riscos de realização, e consequentemente a
perda do seu valor recuperável. O risco se dá não somente pela relevância dos
saldos, como também pelo impacto do cenário econômico local e global na
determinação das premissas de crescimento e da taxa de desconto utilizada nos
“Estudos de existência de risco de realização – impairment”, conduzidas pela
companhia, e do alto grau de julgamento envolvido na determinação das
estimativas por parte da Administração.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria:
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, avaliação do
desenho, da implementação dos controles relevantes determinados pela
Administração com relação à análise do valor recuperável dos ativos, a análise
dos planos de negócios da Companhia, global e por unidade geradora de caixa,
com o suporte técnico de especialistas em avaliação quando aplicável, na
avaliação e desafio das premissas de crescimento de receita e da taxa de
desconto utilizadas pela Administração nos “Estudos de existência de risco de
realização – impairment”. Examinamos, também, a adequação das divulgações
da Companhia com relação ao assunto.
As divulgações da Companhia sobre as práticas contábeis e os saldos estão
apresentadas, respectivamente, nas notas explicativas nos 4, 12 e 13 às
demonstrações financeiras.

2.

GESTÃO DE LIQUIDEZ
Por que é um PAA:
Dado o grau de endividamento gerado pela aquisição de negócios e pela
Companhia ter apresentado capital circulante negativo em anos anteriores, o
que poderia suscitar dúvidas sobre a sua capacidade de adequada gestão de
liquidez e, consequentemente, da continuidade de suas operações.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria:
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, procedimentos sobre
o plano de negócios da Companhia, avaliando as principais premissas adotadas,
bem com os planos apresentados pela Administração para a gestão de liquidez
para os próximos anos. Verificamos o fluxo de caixa esperado para o próximo
ano, no sentido de identificar situações de risco de liquidez, e avaliamos as
principais premissas utilizadas pela Administração na elaboração desse fluxo,
tais como as taxas de juros, receitas de vendas, custos dos produtos e as
despesas administrativas projetadas.
Adicionalmente, identificamos no referido plano determinadas medidas
específicas definidas pela Administração, que objetivavam o reestabelecimento
do reequilíbrio do capital circulante líquido da Companhia, e verificamos,
posteriormente, a concretização das ações tomadas pela Administração para a

Página 5 de 126

consecução dessas medidas, conforme divulgado nas notas explicativas nos14 e
36 às demonstrações financeiras.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2016, elaboradas sob a responsabilidade da
Administração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para
fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em
conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a
formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com
as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua
forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento
Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas
demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os
aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e
são consistentes em relação às demonstrações contábeis individuais e consolidadas
tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras,
individuais e consolidadas, e o relatório do auditor.
A Administração da companhia é responsável por essas outras informações que
compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, não
abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de
conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, individuais e
consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao
fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
demonstrações financeiras ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de
outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração,
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades
da
Administração
e
da
governança
pelas
demonstrações financeiras, individuais e consolidadas.

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de
relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards
Board e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, a
Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a
Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações
financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras, individuais e consolidadas.
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Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras,
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não,
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo
profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não,
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
companhia e suas controladas.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade
operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações, e se as demonstrações financeiras,
individuais e consolidadas, representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações
financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma
opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e,
consequentemente, pela opinião de auditoria.
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de
independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que
poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando
aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela
governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos
na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa
maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses
assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha
proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente
raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório
porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
São Paulo, 27 de março de 2017

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8

Walmir Bolgheroni
Contador
CRC nº 1 SP 139.601/O-9
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1.3. Parecer do Conselho Fiscal
Apresentamos a seguir o parecer do Conselho Fiscal da Companhia, que foi enviado à
CVM, por meio do Sistema Empresas.NET em 25 de fevereiro de 2016, e publicado no
Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Valor Econômico” em 26 de fevereiro
de 2016, bem como encontra-se disponível na sede da Companhia e nas páginas na
Internet da Companhia (www.iochpe.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).
PARECER DO CONSELHO FISCAL
PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal da Iochpe-Maxion S.A. (“Companhia”), no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, dando cumprimento ao disposto no artigo 163 da Lei nº 6.404/76
e suas alterações posteriores, examinaram o relatório anual da administração e as demonstrações
financeiras, individuais e consolidadas, da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2016, acompanhadas das correspondentes notas explicativas, elaborados de acordo
com a legislação vigente, bem como examinaram a proposta de distribuição de dividendos
apresentada pela administração da Companhia.
Com base nos documentos examinados, nos esclarecimentos prestados por representantes da
administração da Companhia e no relatório da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Independentes sobre as referidas demonstrações financeiras, emitido sem ressalvas nesta data,
opinam, por unanimidade, que as demonstrações financeiras e o relatório da administração
encontram-se adequadamente apresentados e em condições de serem apreciados pela Assembleia
Geral Ordinária.
São Paulo, SP, 27 de março de 2017.
Membros do Conselho Fiscal:

Ademar Rui Bratz

Mauricio Diácoli

Reginaldo Ferreira Alexandre
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1.4. Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário
Apresentamos a seguir o relatório do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia,
que foi enviado à CVM, por meio do Sistema Empresas.NET em 25 de fevereiro de 2016,
e publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Valor Econômico” em
26 de fevereiro de 2016, bem como encontra-se disponível na sede da Companhia e nas
páginas na Internet da Companhia (www.iochpe.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e
da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).
RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA
RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
Sobre o Comitê
O Comitê de Auditoria da Iochpe-Maxion S.A. (“Companhia”) é um órgão estatutário de
funcionamento permanente, que foi instituído dentro das melhores práticas de
Governança Corporativa, na Reunião do Conselho de Administração da Companhia
realizada em 21 de dezembro de 2011, na qual foi aprovada o seu Regimento Interno,
tendo a Assembleia Geral Extraordinária de 26 de abril de 2012 aprovado a inclusão do
artigo 28 no Estatuto Social.
O Comitê é composto de 3 (três) membros eleitos em reunião do Conselho de
Administração e os atuais membros foram eleitos em 29 de abril de 2015 com mandato
até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada após
a Assembleia Geral Ordinária de 2017, sendo um membro pertencente ao Conselho de
Administração e dois membros independentes, sendo um deles, coordenador do
Comitê, especialista em contabilidade e finanças, sem exercer outra função na
Companhia.
Compete ao Comitê avaliar a qualidade e integridade das demonstrações financeiras da
Companhia, o cumprimento das exigências legais e regulamentares, pela atuação,
independência e qualidade dos trabalhos da firma de auditoria externa, supervisão das
atividades da auditoria interna e pela qualidade e efetividade dos sistemas de controles
internos e de administração de riscos da Companhia. As avaliações do Comitê baseiamse nas suas próprias análises e nas informações recebidas da Administração, dos
auditores externos, da auditoria interna, dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos
e controles internos.
A Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (DTT) é a firma responsável pelo
exame e emissão do relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
financeiras e pela emissão dos relatórios especiais sobre as revisões trimestrais (ITR’s).
A Auditoria Interna, diretamente subordinada à presidência é monitorada pelo Comitê
de Auditoria, desenvolve sua função de forma ampla e independente, realizando seus
trabalhos com base em planejamento anual, cobrindo prioritariamente todas as
unidades relevantes.
Atividades do Comitê de Auditoria em 2016
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O Comitê reuniu-se em sessões ordinárias e extraordinárias dezoito vezes no exercício
de 2016 até março de 2017, representando 55 reuniões com os membros da diretoria,
auditores internos e externos, além de outros membros da administração da
companhia. Participou também de uma reunião do Conselho Fiscal e seis reuniões do
Conselho de Administração.
Dentre as atividades realizadas no exercício, destacamos as seguintes:
1. acompanhamento do Plano Anual da Auditoria Interna, sua execução, relatórios
emitidos, conhecimento dos pontos levantados e das recomendações, como
também as providências tomadas pela Administração;
2. discussão e avaliação das políticas de independência dos auditores
independentes, conhecimento e avaliação do planejamento dos trabalhos para
o exercício de 2016, dos níveis de relevância e das áreas de risco por eles
identificadas, bem como da sua satisfação na obtenção de evidências sobre as
principais operações da Companhia;
3. acompanhamento do sistema de controles internos e da gestão de riscos com
base nas reuniões com os auditores internos, auditores externos e
administração;
4. acompanhamento do processo de elaboração das demonstrações financeiras e
informações trimestrais, mediante reuniões com os administradores e auditores
independentes;
5. acompanhamento das decisões da Companhia com relação aos projetos de
tecnologia da informação;
6. acompanhamento das atividades da área tributária do corporativo;
7. acompanhamento das atividades das áreas corporativas jurídica e legal,
principalmente com relação aos processos ativos e passivos em andamento e o
seu reconhecimento ou não, na contabilidade;
8. revisão do “Formulário de Referência” divulgado ao mercado;
9. acompanhamento do canal de denúncias, responsabilidade direta do Comitê
pelo recebimento e apuração de qualquer denuncia ou suspeição de violação ao
Código de Ética, respeitando a confidencialidade e independência do processo
e, ao mesmo tempo, garantindo os níveis adequados de transparência do
procedimento; e
10. o Comitê tomou conhecimento do teor do novo relatório dos auditores
independentes (NBCs 700 e 701) sobre os exames das demonstrações
financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, dando-se por
satisfeito com as informações e esclarecimentos prestados.
Conclusão
Os membros do Comitê de Auditoria da Iochpe-Maxion S.A., no exercício de suas
atribuições e responsabilidades legais, conforme previsto no Regimento Interno do
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Comitê, procederam à análise das demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do relatório da
administração referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e considerando
as informações prestadas pela Administração da Companhia e pelos profissionais da
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, opinam, por unanimidade,
recomendando sua aprovação pelo Conselho de Administração e o seu
encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária para deliberação pelos acionistas.
São Paulo, 27 de março de 2017
Adelino Dias Pinho
Coordenador

Sergio Luiz Silva Schwartz Antonio Carlos Foschini
Membro
Membro
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1.5. Comentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia, nos
termos do item 10 do Formulário de Referência
Nos termos do inciso III do art. 9º da Instrução CVM nº 481/09, as informações dispostas
abaixo refletem nossos comentários sobre a situação financeira da Companhia.
10. Comentários dos Diretores
10.1. Os diretores devem comentar sobre:
a) Condições financeiras e patrimoniais gerais
A Diretoria entende que a Companhia possui condições financeiras e patrimoniais
suficientes para cumprir suas obrigações de curto e médio prazo, assim como acesso a
diferentes fontes de financiamentos para executar seu plano de negócios.
A Companhia tem concentrado esforços na contratação de linhas de curto, médio e
longo prazos a custos competitivos, sendo assim, ressaltamos que em 2016 a Companhia
captou novas dívidas em moeda estrangeira, através de suas filiais no exterior, com
prazos maiores e custos menores relativamente às dívidas contraídas em moeda local
(Reais). Tal estratégia permite um melhor alinhamento de moedas entre o
endividamento e a geração de caixa da Companhia.
No exercício de 2014, a Companhia realizou a sua 7ª emissão de debêntures simples não
conversíveis em ação, em duas séries, no valor mínimo de R$ 250,0 milhões e no máximo
de R$ 570,0 milhões, com 32 bônus de subscrição para cada debênture emitidos como
vantagem adicional, conversíveis em ações, ao preço de R$ 31,25, com prazo de 5 anos,
as quais foram ofertadas publicamente, nos termos da ICVM nº 400/03. Os recursos
decorrentes da 7ª emissão foram utilizados para amortizar parcialmente a 5ª emissão
de debêntures.
A primeira série foi destinada exclusivamente aos debenturistas da 6ª emissão de
debêntures conversíveis em ações da Companhia, através da troca de uma debênture
da 6ª emissão por uma debênture da 7ª emissão. Já a segunda séria no montante de R$
250,0 milhões representou efetivamente nova captação de recursos pela Companhia.
Considerando os debenturistas da 6ª emissão que migraram para a 7ª emissão e a
colocação integral da segunda série, a 7ª emissão totalizou R$ 397,7 milhões. Os
recursos decorrentes da 7ª emissão foram utilizados para amortizar parcialmente a 5ª
emissão de debêntures.
No exercício de 2015, a Companhia fez novas captações que totalizaram cerca de R$ 393
milhões, desse total cerca de R$ 64 milhões foram captações em euro e R$ 45 milhões
em dólares em linhas de capital de giro para as operações no exterior. Cerca de R$ 260
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milhões em linhas para financiamento à exportação e R$ 24 milhões em linhas do BNDES
para ampliação da capacidade produtiva de rodas de alumínio no Brasil.
Vale ressaltar que a desvalorização do real em relação a outras moedas, principalmente
o dólar e o euro, ao longo de 2015, ocasionou um aumento de R$ 479,4 milhões no
endividamento bancário liquido.
No exercício de 2016, a Companhia captou empréstimo sindicalizado, envolvendo sete
bancos, no montante de US$ 275 milhões, com taxa média de 5,44% + Libor de 6 meses.
Os recursos foram destinados para pagamentos de empréstimos de curto prazo e a
liquidação total da 5ª emissão de debêntures da Companhia, emitida em 2013.
Abaixo a Companhia apresenta alguns indicadores de liquidez.
Índice de liquidez corrente:

Exercício
Descrição(1)
2016

2015

2014

Ativo Circulante

2.364.711

2.727.855

2.257.929

Passivo Circulante

2.521.719

3.088.750

2.237.802

Liquidez Corrente

0,94

0,88

1,01

(1) Valores em R$ mil

O índice de liquidez corrente da Companhia foi calculado através divisão matemática do
Ativo circulante pelo Passivo circulante.
Em 2014 o índice de liquidez corrente da Companhia demonstrou que seus ativos
superaram o valor de suas obrigações de curto prazo, ou seja, apresentaram folga para
uma possível liquidação das obrigações.
No ano de 2015, devido à desvalorização do Real frente as principais moedas
estrangeiras às quais a Companhia tem exposição (47,0% versus Dólar; 32,0% versus
Euro) a liquidez corrente da Companhia foi deteriorada.
Em 2016 a Companhia apresentou melhora na liquidez corrente o que em parte está
relacionada à valorização do Real, especialmente verificada no último trimestre do ano,
bem como todo o trabalho de extensão do prazo de nossa dívida através de uma
operação sindicalizada realizada no primeiro semestre de 2016 (conforme mencionado
anteriormente).
Índice de liquidez seca:
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Exercício
Descrição(1)
2016
Ativo Circulante

2015

2014

2.364.711

2.727.855

2.257.929

865.029

854.655

678.188

Ativo Circulante – Estoques

1.499.682

1.873.190

1.579.741

Passivo Circulante

2.521.719

3.088.750

2.237.802

( - ) Estoques

Liquidez Seca

0,59

0,61

0,71

(1) Valores em R$ mil

O índice de liquidez seca difere-se do índice de liquidez corrente por conta da exclusão
dos estoques em relação ao cálculo anterior, por ele não apresentar liquidez compatível
com as demais contas do ativo circulante. Esse índice será inevitavelmente menor do
que o índice de liquidez corrente.
Índice de liquidez imediata:

Descrição(1)
Caixa e Equivalentes de Caixa
Passivo Circulante
Liquidez Imediata

2016

2015

2014

431.599

739.255

717.079

2.521.719

3.088.750

2.237.802

0,17

0,24

0,32

O índice de liquidez imediata é calculado através da divisão matemática do saldo de
caixa e equivalente de caixa pelo total do passivo circulante. Nesse sentido, nos três
últimos exercícios sociais o caixa da Companhia, não era suficiente para a liquidação de
todas as obrigações de curto prazo da Companhia.
Vale ressaltar que para uma análise correta da liquidez da Companhia, não é
aconselhável o estudo de um índice de forma isolada, mas sim a análise desse à luz do
setor em que a Companhia opera. Esses indicadores de liquidez não são medidas
contábeis definidas pelas normas IFRS e práticas contábeis brasileiras e a Companhia
não os utiliza na sua gestão.
Apesar de não utilizarmos estes índices em nossa gestão, o tema liquidez esteve sempre
presente nas discussões internas da empresa. Tanto foi assim que diversas ações para
melhorar a mesma foram tomadas em 2016, como por exemplo, o empréstimo
sindicalizado concluído nos Estados Unidos no primeiro semestre.
b) Estrutura de capital
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As tabelas abaixo contêm a estrutura de capital da Companhia e demonstra a
participação de capital de terceiros para os exercícios encerrados em 31 de dezembro
de 2016, 2015 e 2014, considerando: (i) o patrimônio líquido como capital próprio; (ii) a
soma do passivo circulante com o passivo não circulante como capital de terceiros; e
(iii) a divisão dos itens “(ii)” pelo item “(i)” acima como a participação de capital de
terceiros.

Exercício
Descrição(1)
2016

2015

2014

Passivo Circulante

2.521.719

3.088.750

2.237.802

Passivo Não Circulante

2.518.319

2.469.842

2.446.719

Total do Passivo

5.040.038

5.558.592

4.684.521

Patrimônio Líquido

2.017.077

2.456.490

1.604.503

2,50

2,26

2,92

Participação de Capital de Terceiros
(%)

71,4%

69,4%

74,5%

Participação de Capital Próprio (%)

28,6%

30,6%

25,5%

Participação de Capital de Terceiros

(1) Valores em R$ mil

Ressaltamos que as variações constatadas no patrimônio líquido nos últimos anos estão
fortemente relacionadas à variação cambial dos investimentos no exterior.
c)

Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

A prática de captação de recursos e gestão de caixa da Companhia é focada no
balanceamento entre os recursos disponíveis em caixa, somados à geração de caixa
operacional, aos recursos provenientes da contratação de financiamentos e a
capacidade da Companhia em honrar com as obrigações contratadas, em diferentes
cenários previstos de mercado.
Com essa política, os diretores entendem que conseguirão manter o equilíbrio
econômico financeiro da Companhia, sem comprometer os seus projetos de
crescimento.
Em 31 de dezembro 2014, o endividamento bancário bruto foi de R$ 2.892,4 milhões,
estando R$ 1.071,0 milhões (37,0 %) registrados no passivo circulante e R$ 1.821,4
milhões (74,3%) no passivo não circulante. A posição de caixa na mesma data era de R$
717,1 milhões.
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A Companhia encerrou o ano de 2015 com um endividamento bancário bruto de R$
3.414,9 milhões, estando R$ 1.684,7 milhões (49,3%) registrados no passivo circulante
e R$ 1.730,2 milhões (50,7%) no passivo não circulante. A posição de caixa ao final de
2015 era de R$ 739,3 milhões. O endividamento de curto prazo da Companhia ao final
de 2015 estava relacionado em grande parte, a linhas de capital de giro das operações
internacionais e que são intencionalmente captadas e renovadas anualmente como
linhas curto prazo com o objetivo de redução do custo do endividamento. Nesse
contexto, o endividamento da Companhia foi substancialmente impactado pela variação
cambial, devido a conversão de balanço no montante de R$ 479,4 milhões, sem impacto
no resultado, pois estas variações cambiais resultantes são reconhecidas no patrimônio.
Uma vez que estas linhas de capital de giro das operações internacionais são contratadas
em moeda nacional, não existem riscos cambiais. Conforme a estratégia de gestão de
caixa da Companhia acima referida, valendo-se de suas linhas de crédito de curto e longo
prazo no Brasil e no exterior para suas necessidades, a Companhia, em 2015, realizou
amortizações do referido endividamento no montante de principal equivalente a
aproximadamente R$ 1.389 milhões e realizou novas captações no montante de R$
1.402 milhões.
A Companhia encerrou o ano de 2016 com um endividamento bancário bruto de R$
3.060,1 milhões, estando R$ 1.182,8 milhões (38,7%) registrados no passivo circulante
e R$ 1.877,3 milhões (61,3%) no passivo não circulante. A posição de caixa ao final de
2015 era de R$ 431,6 milhões. O endividamento de curto prazo da Companhia ao final
de 2016 estava relacionado em grande parte, a linhas de capital de giro das operações
internacionais e que são intencionalmente captadas e renovadas anualmente como
linhas curto prazo com o objetivo de redução do custo do endividamento. Uma vez que
estas linhas de capital de giro das operações internacionais são contratadas em moeda
nacional, não existem riscos cambiais. Conforme a estratégia de gestão de caixa da
Companhia acima referida, valendo-se de suas linhas de crédito de curto e longo prazo
no Brasil e no exterior para suas necessidades, a Companhia, em 2016, realizou
amortizações do referido endividamento no montante de principal equivalente a
aproximadamente R$ 3.345 milhões e realizou novas captações no montante de R$
3.035 milhões.
A Companhia pretende manter sua política de gestão de caixa no exercício social de
2017.
d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes utilizadas
Os diretores informam que, quando necessário, a Companhia capta recursos no
mercado para o financiamento de capital de giro e para seus investimentos de curto e
longo prazo. Os financiamentos e empréstimos estão detalhados no item “10.1.f.”
abaixo.
Em 2012, a Companhia realizou um grande investimento, que foram as aquisições do
Grupo Galaz e da Hayes Lemmerz. O saldo dos empréstimos e financiamentos para
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pagamento dessas aquisições representava 64% do total dos empréstimos e
financiamentos da Companhia em 31 de dezembro de 2012.
Para esse investimento a Companhia utilizou as linhas de financiamento de longo prazo,
conforme detalhado no item (a) acima.
Entre 2010 e 2013, houve grande disponibilidade de crédito por parte do BNDES com
linhas baseadas no Programa de Sustentação do Investimento – PSI. Embora essas
linhas tenham um horizonte de vencimento menor, a Companhia optou por basear
grande parte do seu endividamento nas linhas do PSI em função do baixo custo
oferecido pelo BNDES.
Nos anos de 2013 e 2014 além da sua disponibilidade de caixa, a Companhia tem
utilizou as linhas do BNDES (PSI – I, ll, lll e lV e FINAME) para o financiamento de suas
necessidades de capital de giro e investimento.
Nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014 desconsiderando
as aquisições mencionadas acima, as linhas do BNDES – PSI representavam 5,7%, 13,4%
e 35,0% do total do endividamento da Companhia respectivamente.
Em 2015, houve novas captações com Bancos brasileiros em linhas de exportação cujo
saldo total em 31 de dezembro de 2015 era de R$264,3 milhões e de um aumento do
capital de giro no exterior em Euro de R$ 64 milhões. Além desta, também existiram
captações para investimentos em ativos através da linha direta com Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES da Companhia e controlada Maxion
Wheels do Brasil Ltda. nas modalidades FINEM, FINAME - PSI e empréstimo em dólar,
cujo saldo total em 31 de dezembro de 2015 era de R$ 25,4 milhões, com Banco
Internacional cujo saldo total em 31 de dezembro de 2015 era de R$ 45,7 milhões, e
ainda uma nova captação com Banco Internacional para crédito à exportação em Euro
cujo saldo total em 31 de dezembro era de R$ 7,2 milhões.
Em 2016, houve novas captações com Bancos brasileiros em linhas de exportação cujo
saldo total em 31 de dezembro de 2016 era de R$256,2 milhões, novas linhas de BNDES
EXIM Pré Embarque, cujo saldo total em 31 de dezembro de 2016 é de R$76.7 milhões
e novas linhas de Capital de Giro em reais, cujo saldo total em 31 de dezembro de 2016
é de R$100,4 milhões. Além desta, também existiram captações para investimentos em
ativos através da linha direta com Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES da Companhia e controlada Maxion Wheels do Brasil Ltda. nas
modalidades FINEM, FINAME - PSI e empréstimo em dólar, cujo saldo total em 31 de
dezembro de 2016 era de R$ 36,8 milhões. Por final a maior captação foi feita por nossa
controlada Iochpe Holdings, LLC captou empréstimo sindicalizado, envolvendo sete
bancos, no montante de US$275 milhões, com taxa média de 5,44% + Libor de 6 meses,
divididos em duas tranches. Tranche A – US$150 milhões com vencimento em junho de
2021, com dois anos de carência e recursos destinados para o resgate antecipado,
totalidade das debêntures da 5ª Emissão da Companhia; e Tranche B – US$125 milhões,
com vencimento em junho de 2019, com dois anos de carência, e recursos destinados
para pagamento de empréstimos de curto-prazo da Companhia. Em 31 de dezembro de
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2016, o saldo desse empréstimo no consolidado era de R$881,9 milhões (equivalente a
US$270,6 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
Os diretores entendem que as principais fontes de recursos da Companhia são o caixa
gerado pelas suas atividades operacionais e os empréstimos e financiamentos
disponíveis no mercado.
Para a necessidade imediata de capital de giro, os diretores entendem que dado os
financiamentos existentes e a disponibilidade de caixa da Companhia, não há a
necessidade de captação de recursos adicionais, já para o investimento em ativos não
circulantes, quando necessário, a Companhia buscará recursos de longo prazo
disponíveis no mercado, tais como as linhas de crédito que têm disponíveis, seja dos
bancos de varejo como dos bancos de fomento, ou poderá emitir valores mobiliários
disponíveis no mercado.
f)

Níveis de endividamento e as características de tais dívidas:

Os diretores da Companhia apresentam no quadro abaixo o montante total da dívida de
qualquer natureza consolidada da Companhia, que é igual à somatória do total do
Passivo circulante e do total do Passivo não circulante, em 31 de dezembro de 2016,
2015 e 2014 (em Reais):
Descrição (1)

2016

2015

2014

Total do Passivo Circulante

2.521.719.000

3.088.750.000

2.237.802.000

Total do Passivo Não Circulante

2.518.319.000

2.469.842.000

2.446.719.000

Montante Total de Dívida de
qualquer natureza

5.040.038.000

5.558.592.000

4.684.521.000

(1) Valores em R$

Os diretores da Companhia, com base nas suas estratégias e no plano de negócios,
entendem que a Companhia possui uma adequada estrutura de endividamento,
devidamente segregada entre curto e longo prazo, para realização de suas atividades
operacionais de curto prazo, bem como para atendimento ao plano de investimentos da
Companhia. Os diretores da Companhia acreditam que a Companhia tem plena
capacidade para obter crédito com terceiros em condições de mercado.
Abaixo, os diretores da Companhia apresentam todos os financiamentos e empréstimos
consolidados da Companhia, agrupados por modalidade, em 31 de dezembro de 2016,
2015 e 2014 (em milhares de Reais):

Página 19 de 126

Debêntures
As debêntures emitidas pela Companhia são: (i) debêntures simples de 5ª emissão ICVM nº 476; (ii) debêntures conversíveis em ações de 6ª emissão - ICVM nº 400; e
(iii) debêntures simples com bônus de subscrição de 7ª emissão - ICVM nº 400,
nominativas e escriturais, de espécie quirografária, em série única, e suas emissões
foram aprovadas em reuniões do Conselho de Administração. As debêntures foram
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subscritas pelo valor nominal unitário, integralizados em moeda nacional, à vista, no ato
da subscrição, tendo amortização de juros semestral. Os detalhes são como segue:

Debêntures

Categoria

Principal na
data de emissão

Data de
emissão

Vencimento

Encargos
financeiros

Principal em
31/12/16

5ª emissão

Simples

1.240.000

28/03/2013

Liquidado
antecipado

100% CDI +
sobretaxa

0

6ª emissão

Conversíveis em
ações

320.000

02/05/2013

01/04/2018

100% CDI +
2% a.a.

172.268

7ª emissão

Simples com bônus
de subscrição

397.732

30/04/2014

01/04/2019

100% CDI +
2% a.a.

325.213

BNDES EXIM
A Companhia é parte em Contratos de Financiamento Mediante Abertura de Crédito –
Linha de Financiamento BNDES EXIM Pré Embarque, Programa de Sustentação do
Investimento (“PSI”), celebrados com instituições financeiras de primeira linha, cujos
saldos em aberto, vencimentos finais e taxas de juros constam da tabela acima. Os
recursos oriundos desses financiamentos são provenientes de repasses do BNDES e são
dedicados ao financiamento da produção de bens para a exportação. Dessa forma, tais
contratos contêm obrigações e restrições usuais para financiamentos com recursos do
BNDES, particularmente aquelas decorrentes das Disposições Aplicáveis aos Contratos
do BNDES.
A Companhia contratou nova linhas de BNDES EXIM Pré Embarque em 2016, cujo saldo
31 de dezembro de 2016 é de R$76.679 a taxa média de 10,90% a.a..
FINAME PSI
A Companhia é parte em Cédula de Crédito Bancário, FINAME e PSI, cujas contra-partes
são bancos de primeira linha. São indicados na tabela acima os saldos em aberto, taxas
de juros e vencimentos finais. Os recursos oriundos desses financiamentos são oriundos
de repasses do BNDES e dedicados à aquisição de equipamentos e, portanto, contêm
obrigações e restrições usuais para operações com recursos do BNDES, particularmente
aquelas decorrentes das Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES. Os
financiamentos estão garantidos pelos próprios bens objeto dos financiamentos.
Linha para Exportação
Cédula de Crédito à Exportação em dólar norte-americano com juros de 4,60% ao ano
para financiamento do capital de giro de exportação, em que a Companhia contratou
operação de “swap” para reais no Banco ABC Brasil. O “swap” consiste na troca de dólar
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norte-americano mais 4,60% ao ano por reais mais 112,50% do CDI. Em 31 de dezembro
de 2016, o saldo desses contratos é de R$24.134, incluindo o do “swap” no montante
de R$5.234 (em 31 de dezembro de 2015, o saldo desses contratos é de R$40.142,
incluindo o do “swap” no montante de R$2.426).
Nota de Crédito à Exportação em Reais com juros de CDI + 3,95% contratada em 2016
com o Banco Santander, cujo saldo 31 de dezembro de 2016 é de R$179.527.
Financiamento à Exportação - Compulsório contratado com a Caixa Econômica Federal.
O contrato possui índices financeiros conforme descritos na seção “Condições das
Debêntures”, item b). Em 31 de dezembro de 2016, o saldo é de R$17.525 (em 31 de
dezembro de 2015, o saldo é de R$20.561).
Nota de Crédito à Exportação contratada pela Companhia com a Caixa Econômica
Federal, a qual possui os índices financeiros conforme descritos na seção “Condições das
Debêntures”, item b). Em 31 de dezembro de 2015, o saldo é de R$41.684.
Capital De Giro – Reais
A Companhia é parte em contratos de financiamento, para fins de capital de giro, em
Reais, cujos valores em aberto, taxas de juros e vencimentos finais se encontram
indicados na tabela acima. Os contratos de financiamento foram no montante de
principal de R$100,000 mil, com Bancos Brasileiros.
Empréstimo de Longo Prazo
A Controlada indireta da Companhia, Maxion Componentes Estructurales de Mexico S.A.
de C.V (a qual foi sucedida pela Ingenieria Y Maquinaria de Guadalupe S.A. de CV) firmou
com o Itaú Unibanco S.A. New York Branch um contrato de financiamento de longo
prazo no valor de principal de US$200,000 mil, cujos valores em aberto, taxas de juros e
datas de vencimento final estão indicados na tabela acima. Dentre os termos e
condições deste contrato destacam-se (a) a obrigação de manutenção de dívida pari
passu com futuros endividamentos da tomadora do empréstimo e dívida subordinada
ou quirografária da Companhia, (b) restrições de outorga de garantias a terceiros, (c)
obrigação da Companhia em manter índice de dívida líquida sobre EBITDA inferior a 5,9
em 31 de dezembro de 2012; 4,5 em 30 de junho de 2013; 4,0 em 31 de dezembro de
2013; 3,75 em 30 de junho de 2014 e 31 de dezembro de 2014; 4,25 em 30 de junho de
2015 e em 31 de dezembro de 2015; 4,0 em 30 de junho de 2016 e em 31 de dezembro
de 2016, 3,75 em 30 de junho de2017; 3,50 em 31 de dezembro de 2017; 3,25 em junho
de 2018 e 3,0 nas datas de medição após 31 de dezembro de 2018, e (d) restrição à
alienação do controle da beneficiária e da Companhia. A Companhia é garantidora dos
pagamentos devidos sob o Term Loan Agreement, e, além disso, as ações do capital da
Maxion Imagusa e Ingenieria (sucedida pela Ingenieria Y Maquinaria de Guadalupe S.A.
de C.V) foram empenhadas em garantia a este financiamento.
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Capital De Giro – Euro
As controladas da Companhia são partes em contratos de financiamento, para fins de
capital de giro, em Euros, cujos valores em aberto, taxas de juros e vencimentos finais
se encontram indicados na tabela acima. Os principais contratos de financiamento
foram no montante de principal de €65,000 mil, €25,000 mil e €17,000 mil, sendo o
primeiro firmado pela Maxion Luxembourg Holdings S.a.r.l (antiga Hayes Lemmerz
Finance LLC - Luxemborg S.C.A) e o Banco Bradesco S.A. New York Branch, tendo a
Companhia como garantidora (“Bradesco Loan Agreement”), o segundo deles firmando
pela Iochpe-Maxion Austria GmbH e o Banco do Brasil SA. Frankfurt Branch , também
tendo a Companhia como garantidora (“Standy by of Credit – Banco do Brasil”). e o
terceiro deles firmando pela Maxion Luxembourg Holdings S.a.r.l (antiga Hayes
Lemmerz Finance LLC - Luxemborg S.C.A) e o J.P. MORGAN SECURITIES PLC, também
tendo a Companhia como garantidora. Nos termos do Bradesco Loan Agreement, da
Standy by of Credit – Banco do Brasil e Fiança dada ao J.P. MORGAN SECURITIES PLC,
conforme o caso, a capacidade da Companhia de realizar reorganizações societárias e
onerar ou alienar ativos é restringida.
Capital De Giro – Dólar
As controladas da Companhia são partes em contratos de financiamento, para fins de
capital de giro, em Dólar, cujos valores em aberto, taxas de juros e vencimentos finais
se encontram indicados na tabela acima. Os principais contratos de financiamento
foram no montante de principal de US$17.000 mil e US$24.000 mil, sendo o primeiro
firmado pela Maxion Wheels de México e o Banco Itaú Unibanco S.A. New York Branch,
tendo a Companhia como garantidora (“Itau Unibanco Term Loan Agreement”), e o
segundo deles firmado pela Maxion Wheels de México e o Banco do Brasil S.A. New York
Branch (“BB Working Capital Facility Agreement”). Dentre os termos e condições do Itau
Unibanco Term Loan Agreement destacam-se (a) a obrigação de manutenção de dívida
pari passu com futuros endividamentos da tomadora do empréstimo, (b) as restrições
de outorga de garantias pela tomadora dos créditos a terceiros e (c) a restrição à
alienação de controle da tomadora dos recursos.
Syndicated – US$
Em 14 de junho de 2016, a controlada Iochpe Holdings, LLC, captou empréstimo
sindicalizado, envolvendo sete bancos, no montante de US$275.000 mil, com taxa média
de 5,44% + Libor de 6 meses, divididos em duas tranches. Tranche A – US$150.000 mil
com vencimento em junho de 2021, com dois anos de carência e recursos destinados
para o resgate antecipado, totalidade das debêntures da 5ª Emissão da Companhia; e
Tranche B – US$125.000 mil, com vencimento em junho de 2019, com dois anos de
carência, e recursos destinados para pagamento de empréstimos de curto-prazo da
Companhia. Em 31 de dezembro de 2016, o saldo desse empréstimo no consolidado era
de R$881.923 (equivalente a US$270.603 mil, incluindo juros e deduzindo custo a
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amortizar). O referido empréstimo, também possui “covenants”, os quais possuem os
mesmos índices financeiros das Debênturesn.

(i)

Contratos de empréstimo e financiamento relevantes;
A Companhia realizou um investimento significativo para as aquisições do
Grupo Galaz e da Hayes Lemmerz, ocorrida em 2012. O saldo dos
empréstimos e financiamentos para pagamento dessas aquisições
representava 64% do total dos empréstimos e financiamentos da
Companhia em 31 de dezembro de 2012. Para esses investimentos, a
Companhia obteve financiamentos no montante de aproximadamente
US$871,0 milhões.
Em substituição ao empréstimo ponte contratado no âmbito dos
investimentos acima mencionados, a controlada indireta da Companhia,
Maxion Componentes Estructurales de Mexico S.A. de C.V (a qual foi
sucedida pela Ingenieria Y Maquinaria de Guadalupe S.A. de CV) contratou
uma linha de US$200,0 milhões, no México, com prazo de 7 anos.
Adicionalmente, no exercício de 2013, a Companhia realizou a sua 5ª e 6ª
emissões de debêntures. A 5ª emissão, que foi distribuída com esforços
restritos nos termos da ICVM nº 476/09, teve o valor nominal total de
R$1.240,0 milhões, prazo de 9 anos, e os recursos dela decorrentes foram
destinados à amortização do empréstimo ponte tomado pela Iochpe
Holdings, LLC, para a aquisição da totalidade do capital social da Maxion
Wheels e suas subsidiárias, nos termos do “Term Loan Agreement”, datado
de 26 de janeiro de 2012, sendo que está debêntures foi liquidada
antecipadamente em junho de 2016, com recurso da captados da Tranche
A - US$150.000 mil do empréstimo sindicalizado, captado pela controlada
Iochpe Holdings, LLC, no montante de US$275.000 mil, com taxa média de
5,44% + Libor de 6 meses, divididos em duas tranches. Tranche A –
US$150.000 mil com vencimento em junho de 2021, com dois anos de
carência; e Tranche B – US$125.000 mil, com vencimento em junho de 2019,
com dois anos de carência, e recursos destinados para pagamento de
empréstimos de curto-prazo da Companhia. Por meio da 6ª emissão, a
Companhia emitiu debêntures conversíveis em ações, da espécie
quirografária, distribuídas publicamente, nos termos de ICVM nº 400, no
valor nominal total de R$320,0 milhões, com prazo de 5 anos, cujos recursos
foram destinados à amortização da 5ª emissão. No exercício de 2014, a
Companhia realizou a sua 7º emissão de debêntures simples com bônus de
subscrição, da espécie quirografária, no valor total de R$ 400.943, emitidas
nos termos da Instrução ICVM nº 400, sob o regime de garantia firme de
colocação. Os recursos da 2ª série no valor de R$ 252.018 foram destinados
ao pagamento parcial das debêntures simples da 5ª emissão, ICVM nº 476,
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e os recursos da 1ª série no valor de R$148.925 vieram transferidos da opção
dos debenturistas da 6ª emissão, que optaram por essa troca na opção de 1
para 1. Atualmente, as debêntures possuem uma única série com as mesmas
características.
(ii)

Outras relações de longo prazo com instituições financeiras;
Além das operações de financiamento indicadas na tabela acima, a
Companhia não possui quaisquer outras relações de longo prazo com
instituições financeiras.

(iii)

Grau de subordinação entre as dívidas;
Os diretores da Companhia informam que o montante total da dívida de
qualquer natureza, definida como o total do Passivo Circulante somado ao
total do Passivo Não Circulante consolidado da Companhia, não é
contratualmente subordinado, ressalvada a subordinação legal decorrente
das garantias reais prestadas pela Companhia aos seus credores financeiros,
particularmente o Finame, o BNDES e aos contratos de financiamentos
relativos às aquisições do Grupo Galaz e da Hayes Lemmerz (Debêntures da
5ª Emissão da Companhia). Em 31 de dezembro de 2016, do montante total
da dívida de qualquer natureza consolidado da Companhia, que somava
R$5.040.038.000,00, o montante de R$1.313.218.000,00 era objeto de
garantia real, preferindo, no caso de concurso universal de credores, os
créditos quirografários da Companhia, que somavam na referida data o
montante de R$3.726.820.000,00.
Em 31 de dezembro de 2015, do montante total da dívida de qualquer
natureza consolidado da Companhia, que somava R$5.558.592.000,00, o
montante de R$1.284.916.000,00 era objeto de garantia real, preferindo, no
caso de concurso universal de credores, os créditos quirografários da
Companhia, que somavam na referida data o montante de
R$4.273.676.000,00.
Em 31 de dezembro de 2014, do montante total da dívida de qualquer
natureza consolidado da Companhia, que somava R$4.684.521.000,00, o
montante de R$1.154.283,00 era objeto de garantia real, preferindo, no
caso de concurso universal de credores, os créditos quirografários da
Companhia, que somavam na referida data o montante de
R$3.530.238.000,00.

(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
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e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem
cumprindo essas restrições
A Companhia possui diversas operações de crédito junto a bancos de
primeira linha, inclusive com o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES, assim como é emissora de debêntures públicas
que se encontram em circulação. Essas operações contêm condições usuais
de mercado e, portanto, possuem cláusulas de vencimento antecipado na
hipótese de ocorrência de determinados eventos relevantes, tais como: (a)
inadimplemento de obrigações financeiras da Companhia em montante
superior a R$ 5 milhões; (b) perda de licenças ou autorizações relevantes
para as atividades da Companhia, (c) violação de índices financeiros
resultantes do quociente da divisão da dívida líquida pelo EBITDA, calculado
semestralmente, nas datas mencionadas que deverá ser igual ou inferior a
4,25 vezes, em 31/12/2015; 4,00 vezes, em 30/06/2016; 4,00 vezes, em
31/12/2016; 3,75 vezes, em 30/06/2017; 3,50 vezes, em 31/12/2017; 3,25
vezes, em 30/06/2018; 3,00 vezes, em 31 de dezembro de 2018 e 30 de
junho e 31 de dezembro subsequentes, (d) pedido de falência ou
recuperação judicial da Companhia; (e) limite de venda de ativos superior a
5% do ativo ou da receita bruta consolidada da Companhia; (f) distribuição
de dividendos superiores aos obrigatórios previstos no artigo 202 da Lei das
Sociedades por Ações ou superior aos dividendos previstos no estatuto
social da Companhia, em caso de mora da Companhia; e (f) restrição à
aquisição do controle da Companhia por terceiros.
A Companhia está adimplente com todas as suas obrigações.
g) Limites dos financiamentos contratados e percentuais utilizados
Os financiamentos já contratados estão com 100% de utilização, exceto a Linha direta
com Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES da Companhia e
controlada Maxion Wheels do Brasil Ltda. nas modalidades FINEM, FINAME - PSI e
empréstimo dólar, cujo valor total é de R$55,5 milhões, sendo já captado 65% (R$ 36,1
milhões) até 31 de dezembro de 2016.
h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE
CONSOLIDADOS DA COMPANHIA

AS

DEMONSTRAÇÕES

DOS

RESULTADOS

A tabela abaixo apresenta as principais linhas referentes às demonstrações dos
resultados consolidadas da Companhia referentes aos exercícios sociais findos em 31
de dezembro de 2016 e 2015.
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(Em milhares de reais - R$)
Consolidado (BRGAAP e IFRS)

2015
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Com vendas
Gerais e administrativas
Honorários da administração
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas operacionais, líquidas
LUCRO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial, líquida

Análise
vertical

2016

Análise
vertical

Variação
2016/2015

6.846.456

100,0%

6.816.454

100,0%

-0,4%

(5.954.428)

-87,0%

(5.844.666)

-85,7%

-1,8%

892.028

13,0%

971.788

14,3%

8,9%

(155.560)
(317.558)
(11.624)
70.648
(28.332)

-2,3%
-4,6%
-0,2%
1,0%
-0,4%

(150.931)
(368.226)
(16.147)
(28.799)
71.637

-2,2%
-5,4%
-0,2%
-0,4%
1,1%

-3,0%
16,0%
38,9%
-140,8%
-352,8%

449.602

6,6%

479.322

7,0%

6,6%

37.250
(354.354)
344

0,5%
-5,2%
0,0%

57.837
(382.253)
(20.074)

0,8%
-5,6%
-0,3%

55,3%
7,9%
-5935,5%

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

132.842

1,9%

134.832

2,0%

1,5%

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Correntes
Diferidos

(68.873)
55.880

-1,0%
0,8%

(112.502)
66.800

-1,7%
1,0%

63,3%
19,5%

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

119.849

1,8%

89.130

1,3%

-25,6%

49.366
70.483

0,7%
1,0%

21.531
67.599

0,3%
1,0%

-56,4%
-4,1%

ATRIBUÍVEL AOS:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

Receita Líquida de Vendas
Os diretores informam que nossa receita líquida diminuiu de R$ 6.846.456 mil no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 para R$ 6.816.454 mil no exercício
social findo em 31 de dezembro de 2016, representando uma queda de 0,4%.
Os diretores da Companhia esclarecem que essa queda foi em decorrência,
principalmente, da queda na produção de veículos pesados no NAFTA. Pelo lado
positivo, destacamos o crescimento das vendas domésticas, principalmente em rodas
de alumínio e pelo aumento da produção de máquinas agrícolas.
Custos dos Produtos Vendidos
Os diretores informam que o custo dos produtos vendidos no exercício social findo em
31 de dezembro de 2016 foi de R$ 5.844.666 mil, o que representa uma queda de 1,8%
em relação a 2015, quando o custo dos produtos vendidos foi de R$ 5.954.428 mil.
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, o custo dos produtos vendidos
representou 85,7% da receita líquida de vendas, enquanto que no exercício social findo
em 31 de dezembro de 2015 representaram 87,0% da receita operacional líquida
consolidada da Companhia.
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A melhora da relação entre os custos dos produtos vendidos em relação à receita líquida
deve-se principalmente as medidas de melhora de produtividade nas operações da
Companhia, onde destacamos as fábricas no Brasil.
Lucro Bruto
Os diretores informam que o lucro bruto da Companhia referente ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2016 foi de R$ 971.788 mil, o que representa um aumento
de 9,1% em relação a 2015, quando o lucro bruto foi de R$ 892.028 mil. Em 2016 o lucro
bruto apresentou uma margem bruta de 14,3%, comparada com uma margem bruta de
13,0% referente ao exercício social findo de 31 de dezembro de 2015.
Despesas Operacionais
Os diretores informam que, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, as
despesas operacionais líquidas atingiram R$ 463.667 mil, o que representa uma queda
de 9,6% em relação a 2015, quando essas despesas foram de R$ 513.074 mil.
Resultado de Equivalência Patrimonial
Em 2016, o resultado de equivalência patrimonial atingiu um valor negativo R$ 28.799
mil, uma piora de 140,8% em relação ao valor positivo de R$ 70.648 mil apresentado em
2015.
Os diretores ressaltam que o resultado da equivalência patrimonial em 2015 foi
positivamente impactado pelo ganho não recorrente de R$ 80.300 mil gerado pela
venda de participação na AmstedMaxion Equipamentos e Serviços Ferroviários S.A. e o
decorrente ajuste do investimento remanescente a valor justo.
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro
Os diretores informam que o lucro operacional antes do resultado financeiro atingiu R$
479.322 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, o que representa um
aumento de 6,6% em relação a 2015, quando o Lucro Operacional foi de R$ 449.602
mil.
Em 2016, lucro operacional antes do resultado financeiro representou 7,0% da receita
operacional líquida consolidada, enquanto no exercício social findo em 31 de dezembro
de 2015, representou 6,6% da receita operacional líquida consolidada da Companhia.
Resultado Financeiro
Os diretores informam que, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, o
resultado financeiro da Companhia (composto por receitas financeiras, despesas
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financeiras e variação cambial líquida) foi negativo em R$ 344.490 mil, um aumento de
8,8% em relação ao resultado negativo de R$ 316.760 mil ao término do exercício social
findo em 31 de dezembro de 2015.
Os diretores da Companhia informam que a piora do resultado financeiro é explicado
substancialmente pelo aumento de R$ 10.600 mil nas despesas com juros sobre
financiamento e ao custo de R$ 10.000 mil relacionado à recompra da 5ª emissão de
debêntures.
Imposto de Renda e Contribuição Social
Os diretores informam que as despesas com imposto de renda e contribuição social
atingiram o total de R$ 45.702 mil (composto pela parcela do imposto corrente e
diferido) no exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, um aumento de 251,7%
em relação ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, no qual tais despesas
atingiram R$ 12.993 mil.
Lucro Líquido do Exercício
Os diretores informam que o lucro líquido consolidado da Companhia atingiu R$ 89.130
mil, sendo R$ 21.531 mil para os acionistas controladores e R$ 67.599 para os acionistas
não controladores ao término do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016,
representando uma queda de 25,6% em relação ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2015, quando o lucro líquido foi de R$ 119.849 mil.
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A tabela abaixo apresenta as principais linhas referentes às demonstrações dos
resultados consolidadas da Companhia referentes aos exercícios sociais findos em 31
de dezembro de 2015 e 2014.
(Em milhares de R$)
Consolidado
(BR GAAP e IFRS)
2014
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Análise
Vertical

2015

Análise
Vertical

Variação
2015/2014

5.911.677

100,0%

6.846.456

100,0%

15,8%

(5.094.348)

-86,2%

(5.954.428)

-87,0%

16,9%

LUCRO BRUTO

817.329

13,8%

892.028

13,0%

9,1%

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Com vendas
Gerais e administrativas
Honorários da administração
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas operacionais, líquidas

(117.190)
(265.875)
(8.990)
(13.982)
6.411

-2,0%
-4,5%
-0,2%
-0,2%
0,1%

(155.560)
(317.558)
(11.624)
70.648
(28.332)

-2,3%
-4,6%
-0,2%
1,0%
-0,4%

32,7%
19,4%
29,3%
-605,3%
-541,9%

LUCRO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

417.703

7,1%

449.602

6,6%

7,6%

Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial, líquida

35.030
(282.627)
(8.863)

0,6%
-4,8%
-0,1%

37.250
(354.354)
344

0,5%
-5,2%
0,0%

6,3%
25,4%
-103,9%

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

161.243

2,7%

132.842

1,9%

-17,6%

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Correntes
Diferidos

(80.014)
36.803

-1,4%
0,6%

(68.873)
55.880

-1,0%
0,8%

-13,9%
51,8%

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

118.032

2,0%

119.849

1,8%

1,5%

67.777
50.255

1,1%
0,9%

49.366
70.483

0,7%
1,0%

-27,2%
40,3%

ATRIBUÍVEL AOS:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

Receita Líquida de Vendas
Os diretores informam que nossa receita líquida aumentou de R$ 5.911.677 mil no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 para R$ 6.846.456 mil no exercício
social findo em 31 de dezembro de 2015, representando um aumento de 15,8%.
Os diretores da Companhia esclarecem que esse aumento foi apurado em decorrência,
principalmente, dos seguintes fatores: (i) o crescimento da produção de veículos no
NAFTA e (ii) o crescimento da produção de veículos leves na Europa. Por outro lado a
receita liquida foi impactada de forma negativa pela forte queda na produção de
veículos e máquinas agrícolas no Brasil.

Custos dos Produtos Vendidos
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Os diretores informam que o custo dos produtos vendidos no exercício social findo em
31 de dezembro de 2015 foi de R$ 5.954.428 mil, o que representa um aumento de
16,9% em relação a 2014, quando o custo dos produtos vendidos foi de R$ 5.094.348
mil.
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, o custo dos produtos vendidos
representou 87,0% da receita líquida de vendas, enquanto que no exercício social findo
em 31 de dezembro de 2014 representaram 86,2% da receita operacional líquida
consolidada da Companhia.
A deterioração da relação entre os custos dos produtos vendidos em relação à receita
líquida deve-se principalmente à redução da utilização da capacidade instalada no
Brasil.
Lucro Bruto
Os diretores informam que o lucro bruto da Companhia referente ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2015 foi de R$ 892.028 mil, o que representa um aumento
de 9,1% em relação a 2014, quando o lucro bruto foi de R$ 817.329 mil. Em 2015 o lucro
bruto apresentou uma margem bruta de 13,0%, comparada com uma margem bruta de
13,8% referente ao exercício social findo de 31 de dezembro de 2014.
Despesas Operacionais
Os diretores informam que, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, as
despesas operacionais líquidas atingiram R$ 513.074 mil, o que representa um aumento
de 33,0% em relação a 2014, quando essas despesas foram de R$ 385.644 mil.
Em 2015 as despesas operacionais representaram 7,5% da receita líquida consolidada
da Companhia, enquanto em 2014 representaram 6,5%. Os diretores explicam que esse
aumento decorreu principalmente (i) ao gasto não recorrente de R$ 23.000 mil para
adequar a estrutura de custos à demanda do mercado Brasileiro, (ii) ao aumento em
Reais nas despesas administrativas e comerciais das operações internacionais por conta
da variação cambial (R$ 116.591 mil), (iii) ao ganho não recorrente de R$ 8.100 mil,
gerado pela liquidação antecipada do plano de benefícios dos funcionários aposentados
nos Estados Unidos, e (iv) aos aumentos salariais relativos aos dissídios coletivos nas
operações brasileiras.
Desconsiderando o efeito da variação cambial, as despesas operacionais líquidas
apresentariam um aumento de 2,9% em 2015.

Resultado de Equivalência Patrimonial
Em 2015, o resultado de equivalência patrimonial atingiu R$ 70.648 mil, uma melhora
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de 605,3% em relação ao valor negativo de R$ 13.982 mil apresentado em 2014.
Os diretores ressaltam que o resultado da equivalência patrimonial em 2015 foi
positivamente impactado pelo ganho não recorrente de R$ 80.300 mil gerado pela
venda de participação na AmstedMaxion Equipamentos e Serviços Ferroviários S.A. e o
decorrente ajuste do investimento remanescente a valor justo.
Desconsiderando esse ganho não recorrente, o resultado da equivalência patrimonial
de 2015 representaria uma melhora de 31,0% em relação a 2014.
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro
Os diretores informam que o lucro operacional antes do resultado financeiro atingiu R$
449.602 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, o que representa um
aumento de 7,6% em relação a 2014, quando o Lucro Operacional foi de R$ 417.703
mil.
Em 2015, lucro operacional antes do resultado financeiro representou 6,6% da receita
operacional líquida consolidada, enquanto no exercício social findo em 31 de dezembro
de 2014, representou 7,1% da receita operacional líquida consolidada da Companhia.
Os diretores ressaltam que as considerações sobre o lucro bruto, despesas operacionais
e o resultado da equivalência patrimonial comentadas acima, explicam a variação no
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro.
Resultado Financeiro
Os diretores informam que, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, o
resultado financeiro da Companhia (composto por receitas financeiras, despesas
financeiras e variação cambial líquida) foi negativo em R$ 316.760 mil, um aumento de
23,5% em relação ao resultado negativo de R$ 256.460 mil ao término do exercício
social findo em 31 de dezembro de 2014.
Os diretores da Companhia informam que a piora do resultado financeiro é explicado
substancialmente pelo (i) aumento de R$ 64.227 mil nas despesas com juros sobre
financiamento, devido ao aumento do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), (ii)
ao aumento de R$ 4.446 mil na atualização monetária das provisões para riscos, (iii) ao
aumento de R$ 3.115 mil nas despesas com IOF e (iv) ao ganho de R$ 9.207 mil
relacionados à variação cambial.

Imposto de Renda e Contribuição Social
Os diretores informam que as despesas com imposto de renda e contribuição social
atingiram o total de R$ 12.993 mil (composto pela parcela do imposto corrente e
diferido) no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, uma diminuição de
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69,9% em relação ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, no qual tais
despesas atingiram R$ 43.211 mil.
Os diretores da Companhia informam que a alíquota de imposto de renda em 2015 foi
positivamente impactada, principalmente, pelo resultado positivo da equivalência
patrimonial resultante da venda de participação na AmstedMaxion Equipamentos e
Serviços Ferroviários S.A. e o decorrente ajuste do investimento remanescente a valor
justo, o qual não incidiu na base de calculo do imposto de renda da Companhia.
Lucro Líquido do Exercício
Os diretores informam que o lucro líquido consolidado da Companhia atingiu R$
119.849 mil, sendo R$ 49.366 mil (lucro por ação de R$ 0,5216) para os acionistas
controladores e R$ 70.483 para os acionistas não controladores ao término do exercício
social findo em 31 de dezembro de 2015, representando um aumento de 1,5% em
relação ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, quando o lucro líquido foi
de R$ 118.032 mil.
Os diretores ressaltam que as considerações sobre o Resultado Financeiro e o Imposto
de Renda e Contribuição Social, explicam a variação no Lucro Líquido do Exercício.
A tabela abaixo apresenta as principais linhas referentes às demonstrações dos
resultados consolidadas da Companhia referentes aos exercícios sociais findos em 31
de dezembro de 2014 e 2013.
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(Em milhares de reais - R$)

Consolidado
(BR GAAP e IFRS)
2014
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
LUCRO BRUTO

Análise
vertical

2013

Análise
vertical

Variação
2014/2013

5.911.677

100,0%

5.891.672

100,0%

0,3%

(5.094.348)

-86,2%

(5.032.572)

-85,4%

1,2%

817.329

13,8%

859.100

14,6%

-4,9%

(117.190)
(265.875)
(8.990)
(13.982)
6.411

-2,0%
-4,5%
-0,2%
-0,2%
0,1%

(129.117)
(270.645)
(10.972)
(13.765)
18.958

-2,2%
-4,6%
-0,2%
-0,2%
0,3%

-9,2%
-1,8%
-18,1%
1,6%
-66,2%

417.703

7,1%

453.559

7,7%

-7,9%

35.030
(282.627)
(8.863)

0,6%
-4,8%
-0,1%

24.709
(226.145)
(11.488)

0,4%
-3,8%
-0,2%

41,8%
25,0%
-22,8%

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

161.243

2,7%

240.635

4,1%

-33,0%

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Correntes
Diferidos

(80.014)
36.803

-1,4%
0,6%

(81.347)
52.012

-1,4%
0,9%

-1,6%
-29,2%

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

118.032

2,0%

211.300

3,6%

-44,1%

67.777
50.255

1,1%
0,9%

170.329
40.971

2,9%
0,7%

-60,2%
22,7%

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Com vendas
Gerais e administrativas
Honorários da administração
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas operacionais, líquidas
LUCRO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial, líquida

ATRIBUÍVEL AOS:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

Receita Líquida de Vendas
Os diretores informam que nossa receita líquida aumentou de R$ 5.891.672 mil no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 para R$ 5.911.677 mil no exercício
social findo em 31 de dezembro de 2014, representando um aumento de 0,3%.
A receita líquida originalmente apresentada nas demonstrações financeiras do exercício
social findo em 31 de dezembro de 2013 foi de R$ 6.126.493 mil. A variação desse valor
para o apresentado nas demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de
dezembro de 2014, refere-se à classificação das vendas de sucata como redutor do
custo dos produtos vendidos ao invés de apresenta-las como receita operacional
líquida. Os valores envolvidos foram R$ 222.744 mil em 2014 e R$ 234.821 mil em 2013.
Os diretores da Companhia esclarecem que esse aumento foi apurado em decorrência,
principalmente, dos seguintes fatores: (i) o crescimento da produção de veículos no
NAFTA e (ii) o crescimento da produção de veículos leves na Europa. E de forma negativa
pela (i) forte queda na produção de veículos e máquinas agrícolas no Brasil, pela (ii)
forte queda na produção de veículos na Tailândia e pela (iii) queda na produção de
veículos comerciais na Europa.
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Custos dos Produtos Vendidos
Os diretores informam que o custo dos produtos vendidos no exercício social findo em
31 de dezembro de 2014 foi de R$ 5.094.348 mil, o que representa um aumento de
1,2% em relação a 2013, quando o custo dos produtos vendidos foi de R$ 5.032.572.
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, o custo dos produtos vendidos
representou 86,2% da receita líquida de vendas, enquanto que no exercício social findo
em 31 de dezembro de 2013 representaram 85,4% da receita operacional líquida
consolidada da Companhia.
A relação entre o custo dos produtos vendidos e a receita operacional líquida
consolidada foi positivamente impactada em 2014, pela classificação das vendas de
sucata como redutor do custo dos produtos vendidos ao invés de apresenta-las como
receita operacional líquida. Os valores envolvidos foram R$ 222.744 mil em 2014 (R$
234.821 mil em 2013).
Adicionalmente, a redução da utilização da capacidade instalada no Brasil e na Tailândia
teve impacto negativo na relação entre o custo dos produtos vendidos e a receita
operacional líquida.
Lucro Bruto
Os diretores informam que o lucro bruto da Companhia referente ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2014 foi de R$ 817.329 mil, o que representa uma queda
de 4,9% em relação a 2012 quando o lucro bruto foi de R$ 859.100 mil. Em 2014 o lucro
bruto apresentou uma margem bruta de 13,8%, comparada com uma margem bruta de
14,6% referente ao exercício social findo de 31 de dezembro de 2013.
Despesas Operacionais
Os diretores informam que, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, as
despesas operacionais líquidas atingiram R$ 385.644 mil, o que representa uma
redução de 1,6% em relação a 2013, quando essas despesas foram de R$ 391.776 mil.
Em 2014 as despesas operacionais representaram 6,5% da receita líquida consolidada
da Companhia, enquanto em 2013 representaram 6,6%. Os diretores explicam que esse
aumento decorreu principalmente (i) ao ganho não recorrente de R$ 14.991 mil, gerado
pela venda de um imóvel não utilizado nas operações da Companhia, localizado no
Brasil, (ii) ao ganho não recorrente de R$ 18.100 mil, gerado pela liquidação antecipada
do plano de benefícios dos funcionários aposentados nos Estados Unidos, (iii) a
reclassificação de R$ 12.155 mil, dos gastos com o plano de pensão das operações
internacionais, das despesas operacionais para despesas financeiras, (iv) a redução de
R$ 3.975 mil relativos ao pagamento de serviços terceirizados, (v) ao gasto não
recorrente de R$ 17.985 milhões para adequar a estrutura de custos à demanda atual
do mercado Brasileiro, (vi) ao aumento de R$ 24.598 mil nas despesas administrativas
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e comerciais das operações internacionais por conta da variação cambial e (vii) aos
aumentos salariais relativos aos dissídios coletivos nas operações brasileiras.
Resultado de Equivalência Patrimonial
Em 2014, o resultado de equivalência patrimonial atingiu um valor negativo de R$
13.982 mil, uma piora de 1,6% em relação ao valor negativo de R$ 13.765 mil
apresentado em 2013.
Os diretores ressaltam que o resultado da equivalência patrimonial em 2013 foi
positivamente impactado pelo ganho não recorrente de R$ 31.100 mil gerado pela
venda de um terreno da pela Amsted-Maxion. Desconsiderando esse ganho não
recorrente, o resultado da equivalência patrimonial em 2014, representaria uma
melhora de 68,8% em relação a 2013, principalmente por conta do aumento da
demanda do mercado brasileiro de vagões ferroviários de carga.
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro
Os diretores informam que o lucro operacional antes do resultado financeiro atingiu R$
417.703 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, o que representa
uma redução de 7,9% em relação a 2013, quando o Lucro Operacional foi de R$ 453.559
mil.
Em 2014, lucro operacional antes do resultado financeiro representou 7,1% da receita
operacional líquida consolidada, enquanto no exercício social findo em 31 de dezembro
de 2013, representou 7,7% da receita operacional líquida consolidada da Companhia.
Os diretores ressaltam que as considerações sobre o lucro bruto, despesas operacionais
e o resultado da equivalência patrimonial comentados acima, explicam a variação no
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro.
Resultado Financeiro
Os diretores informam que, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, o
resultado financeiro da Companhia (composto por receitas financeiras, despesas
financeiras e variação cambial liquida) foi negativo em R$ 256.460 mil, um aumento de
20,4% em relação ao resultado negativo de R$ 212.924 mil ao termino do exercício
social findo em 31 de dezembro de 2013.
Os diretores da Companhia informam que a piora do resultado financeiro é explicado
substancialmente pela (i) a reclassificação de R$ 12.155 mil dos gastos com o plano de
pensão das operações internacionais, das despesas operacionais para despesas
financeiras, (ii) ao aumento de R$ 42.574 mil nas despesas com juros sobre
financiamento, devido ao aumento do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), (iii)
a redução de R$ 3.739 mil na atualização monetária das provisões para riscos, (iv) ao
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aumento de R$ 2.535 mil das receitas com aplicações financeiras e (v) ao ganho de R$
2.625 mil relacionado à variação cambial.
Imposto de Renda e Contribuição Social
Os diretores informam que as despesas com imposto de renda e contribuição social
atingiram o total de R$ 43.211 mil (composto pela parcela do imposto corrente e
diferido) no exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, um aumento de 47,3%
em relação ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, no qual tais despesas
atingiram R$ 29.335 mil.
Os diretores da Companhia informam que o imposto de renda e contribuição social em
2014 foi favoravelmente impactado em R$ 24.923 mil devido à constituição de crédito
fiscal de imposto de renda diferido sobre diferenças temporárias nas operações
internacionais, não reconhecidos em exercícios anteriores, enquanto que em 2013 o
Imposto de Renda e Contribuição Social teve um impacto positivo de R$ 59.239 mil
devido a reforma fiscal ocorrida no México ao final de 2013. A reforma fiscal
determinou, entre outras medidas, o fim do IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única).
Até então, a legislação Mexicana determinava o cálculo de dois impostos federais, o ISR
(Impuesto sobre la Renta) e o IETU, devendo ser pago o que fosse maior.
Lucro Líquido do Exercício
Os diretores informam que o lucro líquido consolidado da Companhia atingiu R$
118.032 mil, sendo R$ 67.777 mil (lucro por ação de R$ 0,7165) para os acionistas
controladores e R$ 50.255 para os acionistas não controladores ao término do exercício
social findo em 31 de dezembro de 2014, representando uma redução de 44,1% em
relação ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, quando o lucro líquido foi
de R$ 211.300 mil.
Os diretores ressaltam que as considerações sobre o Resultado Financeiro e o Imposto
de Renda e Contribuição Social, explicam a variação no Lucro Líquido do Exercício.
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS BALANÇOS PATRIMONIAS CONSOLIDADOS DA
COMPANHIA.
As tabelas abaixo apresentam as principais linhas referentes às contas de ativos,
passivos e patrimônio líquido consolidado da Companhia referentes a 31 de dezembro
de 2016 e 2015.
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Consolidado
2016

Análise
Vertical

2015

Análise
Vertical

Variação
2016/2015

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Outros créditos
Ativos mantidos para venda
Total do ativo circulante

431.599
835.158
865.029
125.249
23.054
84.622
2.364.711

6,1%
11,8%
12,3%
1,8%
0,3%
1,2%
0,0%
33,5%

739.255
865.496
854.665
135.447
30.592
86.796
15.604
2.727.855

9,2%
10,8%
10,7%
1,7%
0,4%
1,1%
0,2%
34,0%

-41,6%
-3,5%
1,2%
-7,5%
-24,6%
-2,5%
N/A
-13,3%

NÃO CIRCULANTE
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Depósitos judiciais
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

34.002
188.481
55.066
11.504
81.425
2.919.881
1.402.045
4.692.404

0,5%
2,7%
0,8%
0,2%
1,2%
41,4%
19,9%
66,5%

22.273
88.129
49.027
9.484
73.020
3.358.914
1.686.380
5.287.227

0,3%
1,1%
0,6%
0,1%
0,9%
41,9%
21,0%
66,0%

52,7%
113,9%
12,3%
21,3%
11,5%
-13,1%
-16,9%
-11,3%

-

TOTAL DO ATIVO

7.057.115

100,0%

8.015.082

100,0%

-12,0%

-

ATIVO

Página 38 de 126

Variação
2016/2015
-

307.656
30.338
10.364
10.198
7.538
2.174
15.604
363.144

11.729
100.352
6.039
2.020
8.405
439.033
284.335
594.823
957.967

Consolidado
2016

Análise
Vertical

2015

Análise
Vertical

Variação
2016/2015

CIRCULANTE
Empréstimos, financiamentos e debêntures
Fornecedores
Obrigações tributárias
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Adiantamentos de clientes
Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar
Outras obrigações
Total do passivo circulante

1.182.808
856.084
77.103
203.829
55.942
10.751
135.202
2.521.719

16,8%
12,1%
1,1%
2,9%
0,8%
0,2%
1,9%
35,7%

1.684.702
936.491
55.897
161.260
89.559
21.166
139.675
3.088.750

21,0%
11,7%
0,7%
2,0%
1,1%
0,3%
1,7%
38,5%

-29,8%
-8,6%
37,9%
26,4%
-37,5%
-49,2%
-3,2%
-18,4%

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos, financiamentos e debêntures
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Obrigações de planos de pensão
Outras obrigações
Total do passivo não circulante

1.877.277
70.650
162.883
383.157
24.352
2.518.319

26,6%
1,0%
2,3%
5,4%
0,3%
35,7%

1.730.153
73.382
164.662
462.299
39.346
2.469.842

21,6%
0,9%
2,1%
5,8%
0,5%
30,8%

8,5%
-3,7%
-1,1%
-17,1%
-38,1%
2,0%

9,9%
0,0%
0,0%
4,4%
-0,1%
11,0%

700.000
2.783
300
292.107
(6.042)
1.164.299

8,7%
0,0%
0,0%
3,6%
-0,1%
14,5%

0,0%
0,0%
0,0%
6,1%
33,9%
-33,1%

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Opções outorgadas reconhecidas
Reservas de capital
Reservas de lucros
Ações em tesouraria
Ajuste de avaliação patrimonial

700.000
2.783
300
309.893
(8.091)
779.100

Patrimônio líquido atribuído aos acionistas controladores
Participação dos acionistas não controladores no
patrimônio líquido das controladas
Patrimônio líquido total

1.783.985

25,3%

2.153.447

26,9%

-17,2%

233.092
2.017.077

3,3%
28,6%

303.043
2.456.490

3,8%
30,6%

-23,1%
-17,9%

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

7.057.115

100,0%

8.015.082

100,0%

-12,0%

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS BALANÇOS PATRIMONIAS CONSOLIDADOS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015.
Caixa e equivalentes de caixas
Os diretores informam que, em 31 de dezembro de 2016, o caixa e equivalentes de
caixas da Companhia atingiu o montante de R$431.599 mil, comparado com um
montante de R$739.255 mil em 31 de dezembro de 2015, representando uma queda
de R$307.656 mil, ou 41,6%. Os diretores da Companhia informam que essa queda é
explicada principalmente pela variação cambial observada no período e também fruto
da estratégia, adotada em 2016, de privilegiar reduções da dívida de curto prazo no
Brasil em detrimento de reforço de caixa, já que tais dívidas possuem um custo médio
superior ao rendimento das aplicações financeiras.
Contas a receber de clientes
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Os diretores informam que, em 31 de dezembro de 2016, as contas a receber de clientes
apresentaram um montante de R$835.158 mil, representando uma queda de R$30.338
mil, se comparado a 31 de dezembro de 2015, quando o contas a receber de clientes da
Companhia somou R$865.496 mil, ou seja, uma diminuição de 3,5%. Os diretores da
Companhia esclarecem que a diminuição foi apurada em decorrência, principalmente,
do aumento das vendas domésticas.
Estoques
Os diretores informam que, em 31 de dezembro de 2016, os estoques apresentaram
um montante de R$865.029 mil, representando um aumento de R$10.364 mil, ou 1,2%
quando comparado a 31 de dezembro de 2015, quando os estoques da Companhia
somaram R$854.665 mil.
Imobilizado
Os diretores informam que, em 31 dezembro de 2016, o ativo imobilizado da
Companhia atingiu o montante de R$2.919.881 mil, representando uma queda de
R$439.033 mil, ou uma queda 13,1%, em relação a 31 de dezembro de 2015, quando o
imobilizado da Companhia somou R$3.358.914 mil. Os diretores da Companhia
informam que essa queda é explicada pela variação cambial na conversão do balanço.
Empréstimos e financiamentos
Os diretores informam que em 2016 os empréstimos e financiamentos (circulante mais
não circulante) apresentaram um montante de R$3.060.085 mil, uma queda de
R$354.770 mil quando comparado ao montante de R$3.414.855 mil apresentado em 31
de dezembro de 2015, uma queda percentual de 10,4%.
Fornecedores
Os diretores informam que, em 31 de dezembro de 2016, a conta fornecedores
apresentava um montante de R$856.084 mil, uma queda de R$80.407 mil quando
comparado ao valor de R$936.491 mil em 31 de dezembro de 2015, uma variação
percentual negativa de 8,6%. Os diretores da Companhia esclarecem que essa queda
foi apurada em decorrência, principalmente, variação cambial na conversão de balanço.
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar
Os diretores informam que os dividendos e juros sobre capital próprio a pagar atingiram
o montante de R$10.751 mil em 31 de dezembro de 2016, tendo uma redução de
R$10.415 mil, equivalente a 49,2%, quando comparado ao valor de R$21.166 mil em 31
de dezembro de 2015. Essa redução refere-se ao lucro base de dividendos de 2016 que
apresentou uma redução quando comparada ao ano anterior.
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Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Os diretores informam que, em 31 de dezembro de 2016, a provisão para riscos
tributários, cíveis e trabalhistas apresentava um montante de R$70.650 mil, uma
diminuição de R$2.732 mil, ou redução de 3,7%, quando comparado ao valor de
R$73.382 mil referente a 31 de dezembro de 2015.
As tabelas abaixo apresentam as principais linhas referentes às contas de ativos,
passivos e patrimônio líquido consolidado da Companhia referentes a 31 de dezembro
de 2015 e 2014.
Consolidado
2015

Análise
Vertical

2014

Análise
Vertical

Variação
2015/2014

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Outros créditos
Ativos mantidos para venda
Total do ativo circulante

739.255
865.496
854.665
135.447
30.592
86.796
15.604
2.727.855

9,3%
10,8%
10,7%
1,7%
0,4%
1,1%
0,2%
34,1%

717.079
682.679
678.188
111.705
13.877
54.401
2.257.929

11,4%
10,9%
10,8%
1,8%
0,2%
0,9%
0,0%
35,9%

3,1%
26,8%
26,0%
21,3%
120,5%
59,5%
N/A
20,8%

NÃO CIRCULANTE
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Depósitos judiciais
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

22.273
88.129
24.324
9.484
73.020
3.358.914
1.686.380
5.262.524

0,3%
1,1%
0,3%
0,1%
0,9%
42,0%
21,1%
65,9%

26.734
74.258
20.764
4.234
12.354
2.741.962
1.150.789
4.031.095

0,4%
1,2%
0,3%
0,1%
0,2%
43,6%
18,3%
64,1%

-16,7%
18,7%
17,1%
124,0%
491,1%
22,5%
46,5%
30,5%

TOTAL DO ATIVO

7.990.379

100,0%

6.289.024

100,0%

27,1%

ATIVO
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Consolidado
2015

Análise
Vertical

2014

Análise
Vertical

Variação
2015/2014

CIRCULANTE
Empréstimos, financiamentos e debêntures
Fornecedores
Obrigações tributárias
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Adiantamentos de clientes
Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar
Outras obrigações
Total do passivo circulante

1.684.702
936.491
55.897
161.260
89.559
21.166
139.675
3.088.750

21,1%
11,7%
0,7%
2,0%
1,1%
0,3%
1,7%
38,7%

1.071.044
818.663
55.792
161.912
16.269
31.306
82.816
2.237.802

17,0%
13,0%
0,9%
2,6%
0,3%
0,5%
1,3%
35,6%

57,3%
14,4%
0,2%
-0,4%
450,5%
-32,4%
68,7%
38,0%

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos, financiamentos e debêntures
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Passivo a descoberto de controladas em conjunto
Obrigações de planos de pensão
Outras obrigações
Total do passivo não circulante

1.730.153
48.679
164.662
462.299
39.346
2.445.139

21,7%
0,6%
2,1%
0,0%
5,8%
0,5%
30,6%

1.821.362
26.225
176.374
9.250
373.148
40.360
2.446.719

29,0%
0,4%
2,8%
0,1%
5,9%
0,6%
38,9%

-5,0%
85,6%
-6,6%
-100,0%
23,9%
-2,5%
-0,1%

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Opções outorgadas reconhecidas
Reservas de capital
Reservas de lucros
Ações em tesouraria
Ajuste de avaliação patrimonial
Patrimônio líquido atribuído aos acionistas controladores
Participação dos acionistas não controladores no
patrimônio líquido das controladas
Patrimônio líquido total

700.000
2.783
300
292.107
(6.042)
1.164.299
2.153.447

8,8%
0,0%
0,0%
3,7%
-0,1%
14,6%
27,0%

700.000
2.783
300
256.546
(6.105)
429.870
1.383.394

11,1%
0,0%
0,0%
4,1%
-0,1%
6,8%
22,0%

0,0%
0,0%
0,0%
13,9%
-1,0%
170,8%
55,7%

303.043
2.456.490

3,8%
30,7%

221.109
1.604.503

3,5%
25,5%

37,1%
53,1%

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

7.990.379

100,0%

6.289.024

100,0%

27,1%

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS BALANÇOS PATRIMONIAS CONSOLIDADOS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014.
Caixa e equivalentes de caixas
Os diretores informam que, em 31 de dezembro de 2015, o caixa e equivalentes de
caixas da Companhia atingiu o montante de R$739.255 mil, comparado com um
montante de R$717.079 mil em 31 de dezembro de 2014, representando um aumento
de R$22.176 mil, ou 3,1%. Os diretores da Companhia informam que esse aumento é
explicado pelas movimentações de operações normais de entradas e saídas de caixa,
sendo as movimentações mais relevantes aquelas para pagamentos de fornecedores,
folha de pagamento e captações e pagamentos de empréstimos.
Contas a receber de clientes
Os diretores informam que, em 31 de dezembro de 2015, as contas a receber de clientes
apresentaram um montante de R$865.496 mil, representando um aumento de
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R$182.817 mil, se comparado a 31 de dezembro de 2014, quando o contas a receber de
clientes da Companhia somou R$682.679 mil, ou seja, um aumento percentual de
26,8%. Os diretores da Companhia esclarecem que esse aumento foi apurado em
decorrência, principalmente, dos seguintes fatores: (i) variação cambial na conversão
de balanço e pela (ii) queda na produção de veículos no Brasil.
Para melhor comparabilidade com a classificação adotada no exercício findo em 31 de
dezembro de 2015, foram feitas reclassificações nos saldos do exercício correspondente
findo em 2014 referentes a outros ativos, reclassificados da rubrica “Contas a receber
de clientes” para a rubrica “Outros créditos”, no montante de R$37.984 mil.
Estoques
Os diretores informam que, em 31 de dezembro de 2015, os estoques apresentaram
um montante de R$854.665 mil, representando um aumento de R$176.477 mil, ou seja,
26,0%, com relação a 31 de dezembro de 2014, quando os estoques da Companhia
somaram R$678.188 mil. Os diretores da Companhia esclarecem que esse aumento foi
apurado em decorrência, principalmente, dos seguintes fatores: (i) variação cambial na
conversão de balanço e pela (ii) redução de compras devido a queda na produção de
veículos no Brasil.
Imobilizado
Os diretores informam que, em 31 dezembro de 2015, o ativo imobilizado da
Companhia atingiu o montante de R$3.358.914 mil, representando um aumento de
R$616.952 mil, ou seja, 22,5%, com relação a 31 de dezembro de 2014, quando o
imobilizado da Companhia somou R$2.741.962 mil. Os diretores da Companhia
informam que esse aumento é substancialmente explicado pelas adições no montante
de R$343.602 mil de aquisições para manutenção e novos investimentos que estão
pulverizados globalmente entre as plantas da companhia, depreciação do exercício de
R$286.066 mil e acréscimo de R$637.767 mil de variações cambiais líquidas (custo
menos depreciação).
Empréstimos e financiamentos
Os diretores informam que em 2015 os empréstimos e financiamentos (circulante mais
não circulante) apresentaram um montante de R$3.414.855 mil, um aumento de
R$522.449 mil se comparado ao montante de R$2.892.406 mil apresentado em 31 de
dezembro de 2014, ou seja, uma variação percentual de 18,1%.
Fornecedores
Os diretores informam que, em 31 de dezembro de 2015, a conta fornecedores
apresentava um montante de R$936.491 mil, um aumento de R$117.828 mil quando
comparado ao valor de R$818.663 mil em 31 de dezembro de 2014, uma variação
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percentual de 14,4%. Os diretores da Companhia esclarecem que esse aumento foi
apurado em decorrência, principalmente, dos seguintes fatores: (i) variação cambial na
conversão de balanço e pela (ii) redução de compras devido à queda na produção de
veículos no Brasil.
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar
Os diretores informam que os dividendos e juros sobre capital próprio a pagar atingiram
o montante de R$21.166 mil em 31 de dezembro de 2015, tendo uma redução de
R$10.140 mil, equivalente a 32,4%, quando comparado ao valor de R$31.306 mil em 31
de dezembro de 2014. Essa redução refere-se ao lucro base de dividendos de 2015 que
apresentou uma redução significativa.
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Os diretores informam que, em 31 de dezembro de 2015, a provisão para riscos
tributários, cíveis e trabalhistas apresentava um montante de R$48.679 mil, um
aumento de R$22.454 mil, igual a 85,6%, se comparado ao valor de R$26.225 mil
referente a 31 de dezembro de 2014. Os diretores da Companhia informam que esse
aumento é explicado principalmente pela provisão para contingencias de riscos
tributários identificados no processo de fiscalização sobre imposto de renda e outros
tributos conduzido por autoridades fiscais da Alemanha envolvendo as controladas
indiretas da Companhia nesse país, relativo ao período compreendido entre 2009 e
2011.
10.2. Os diretores devem comentar:
a) Resultados das operações da Companhia, em especial:
(i) descrição de quaisquer componentes importantes da receita;
100% da receita da Companhia é proveniente do segmento automotivo.
Os diretores informam que no segmento automotivo as receitas da Companhia
compreendem a fabricação e comercialização de rodas de aço e alumínio para veículos
leves, rodas de aço para veículos comerciais e a fabricação de componentes estruturais
para veículos leves e comerciais.
Em 2016 a receita proveniente da fabricação e comercialização de rodas atingiu R$
5.759.644 mil, o que representa 84,5% da receita operacional líquida consolidada da
Companhia. Já a fabricação e comercialização de componentes estruturais atingiu R$
1.056.811 mil ou 15,5% da receita líquida consolidada.
A seguir são apresentadas as receitas da Companhia dividida pelos seus segmentos de
atuação.
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Receita Operacional
Líquida*

2016

2015

2014

Rodas

5.759.644

84,5%

5.600.180

81,8%

4.590.145

77,6%

Componentes Estruturais

1.056.811

15,5%

1.246.275

18,2%

1.321.533

22,4%

6.816.454

100,0%

6.846.456

100,0%

5.911.677

100,0%

Total
*valores em R$ mil

(ii) fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais.
Os diretores informam que no ano de 2016 o principal fator que afetou negativamente
a receita operacional líquida foi a queda da produção de veículos pesados no NAFTA. Do
lado positivo, os diretores destacam o crescimento das vendas domésticas,
principalmente em rodas de alumínio e o aumento da produção de máquinas agrícolas.
Os diretores informam que no ano de 2015, os principais fatores que afetaram
materialmente a receita operacional líquida foram o crescimento da produção de
veículos no NAFTA e na Europa, e a queda na produção de veículos e máquinas agrícolas
no Brasil.
Os diretores informam que no ano de 2014, os principais fatores que afetaram
materialmente a receita operacional líquida foram (i) o crescimento da produção de
veículos no NAFTA e (ii) o crescimento da produção de veículos leves na Europa. E de
forma negativa pela (i) forte queda na produção de veículos e máquinas agrícolas no
Brasil, pela (ii) forte queda na produção de veículos na Tailândia e pela (iii) queda na
produção de veículos comerciais na Europa.
b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio,
inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
A seguir são apresentados os comentários dos Diretores da Companhia nos
correspondentes à análise dos principais fatores exógenos, sobre os quais a Companhia
possui pouco ou nenhum controle, que afetam os resultados da Companhia.
Os diretores destacam que em 2016 o Real desvalorizado contribuiu para um
crescimento das vendas internacionais da Companhia no primeiro semestre, onde
obtivemos um efeito positivo de R$ 558.636 mil. No segundo semestre, com a
valorização do Real, o efeito foi negativo em R$ 339.932 mil, mas ainda não suficiente
para diminuir o impacto positivo observado no primeiro semestre.
Em 2015, os diretores destacam a desvalorização do Euro e do Real perante o Dólar e a
queda do preço do Aço nos mercados internacionais como eventos relevantes em
relação à receita e aos preços praticados pela Companhia.
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Os diretores informam que a desvalorização do Euro em relação ao Dólar ao longo de
2015 ocasionou um impacto negativo de US$ 135.564 mil nas vendas em dólares da
Companhia. Já a depreciação do Real foi um fator relevante para o crescimento de 37,4%
das vendas internacionais em Reais.
Os diretores informam que o principal motivo da variação negativa de preços de
produtos de aço nas operações internacionais da companhia, deve-se pela redução do
preço do aço no mercado internacional.
Os diretores informam que a desvalorização de Euro em relação ao Dólar ao longo do
quarto trimestre de 2014, ocasionou um impacto negativo de US$ 17.772 mil nas vendas
em dólares da Companhia.
c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do
câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do
emissor, quando relevante
Os diretores informam que os aumentos observados de matéria prima em todas regiões
em 2016 foram negociados com fornecedores e clientes de forma a refletir o histórico
de repasse, de acordo com os contratos vigentes.
Os diretores informam que apesar do aumento da inflação no Brasil e da desvalorização
do real em 2015, o preço dos principais insumos utilizados pela Companhia não sofreram
alterações relevantes no Brasil, devido principalmente à queda significativa que a
indústria brasileira vem sofrendo desde 2014. Já nas operações internacionais
observamos uma redução relevante nos preços dos insumos utilizados pela Companhia.
Os diretores informam que os principais insumos utilizados pela Companhia
praticamente não sofreram variações em 2014, pois apesar do aumento da inflação no
Brasil a queda de preço, principalmente do aço, no mercado internacional adicionado a
queda da produção industrial Brasileira, não contribuíram para aumentos nos preços
dos insumos.
Os diretores informam que a inflação e variação de preços dos principais insumos da
Companhia sofreram variações positivas em 2013. Apesar dessas variações, o resultado
operacional da Companhia não foi afetado, uma vez que a Companhia obteve sucesso
no repasse do aumento desses itens para seus clientes.
Já o resultado financeiro foi impactado nos últimos principalmente pelo aumento da
taxa de juros no Brasil e pela variação cambial.
Os diretores informam que em 2016, conforme quadro explicativo abaixo, o resultado
foi negativo em R$ 344.490, sendo os principais fatores para esse resultado foram o
aumento das despesas com juros sobre financiamento, devido ao aumento do
Certificado de Depósito Interbancário (CDI), e ao custo relacionado à recompra da 5ª
emissão de debêntures.
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Receitas Financeiras

R$ 57.837 mil

Despesas Financeiras

(R$ 382.253 mil)

Variação Cambial Liquida

(R$ 20.074 mil)

Resultado Financeiro

(R$ 344.490 mil)

Os diretores informam que em 2015, conforme quadro explicativo abaixo, o resultado
financeiro foi negativo em R$ 316.760 mil, os principais fatores para esse resultado
foram o aumento das despesas com juros sobre financiamento, devido ao aumento do
Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e ao aumento na atualização monetária das
provisões para risco, ao aumento nas despesas com IOF e ganho com a variação cambial.

Receitas Financeiras

R$ 37.250 mil

Despesas Financeiras

(R$ 354.354 mil)

Variação Cambial Liquida

R$ 344 mil

Resultado Financeiro

(R$ 316.760 mil)

Os diretores informam que em 2014 e 2013 o resultado financeiro foi negative em
R$ 256.460 e R$ 212.924 mil, respectivamente, impactado principalmente pelo
aumento das despesas com juros sobre financiamento.
10.3. Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo
tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras
do emissor e em seus resultados:
a) Introdução ou alienação de segmento operacional
Os diretores informam que não houve introdução ou alienação de segmento
operacional nos três últimos exercícios sociais.
b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Os diretores informam que não houve aquisição ou alienação no exercício social de
2016.
Os diretores informam que em 2015 houve a alienação pela Amsted-Maxion (jointventure na qual a Companhia detinha 50%) de 19,5% do capital social de sua subsidiária
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Amsted-Maxion Equipamentos e Serviços Ferroviários S.A. para a The Greenbrier
Companies.
Os diretores informam que não houve aquisição ou alienação no exercício social de
2014.
c) Eventos ou operações não usuais
Os diretores informam que não houve evento ou operação não usual que tenham
causado ou venham a causar efeitos relevantes nas demonstrações financeiras.
10.4. Os diretores devem comentar:
a) Mudanças significativas nas práticas contábeis
Os Diretores da Companhia informam que não houve mudanças significativas nas
práticas contábeis.
b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Os Diretores da Companhia informam que não houve efeitos significativos das
alterações em práticas contábeis.
c) Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
Os diretores informam que o relatório do auditor independente emitido para o exercício
social findo em 31 de dezembro de 2016 não contêm ressalvas e um parágrafo de
opinião mencionando que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira, individual e consolidada, da Iochpe-Maxion S.A em 31 de dezembro de 2016,
o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos
de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e as IFRSs, emitidas pelo IASB.
10.5. Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo
emissor, explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração
sobre questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos
resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões,
contingências, reconhecimento de receita, créditos fiscais, ativos de longa duração,
vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda
estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de
ativos e instrumentos financeiros
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A preparação das demonstrações financeiras da Companhia, bem como das informações
contábeis intermediárias, requer que nós os diretores, em conjunto com a
administração, façamos julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os
valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações
de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, na data base das demonstrações
financeiras ou informações intermediárias.
Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas podem levar a resultados
que requeiram ajustes significativos ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em
períodos futuros.
São utilizadas estimativas para a mensuração e reconhecimento de certos ativos e
passivos das demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas e
controladas em conjunto. A determinação dessas estimativas leva em consideração
experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a eventos futuros,
e outros fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento dos nossos diretores e
da Administração da Companhia, para determinação do valor a ser registrado nas
demonstrações financeiras.
As principais práticas contábeis são aquelas que têm relevância para determinar a
condição financeira e resultados operacionais da Companhia, tendo sua determinação
mais subjetiva e complexa. Para que possamos descrever a forma como nos
administradores realizamos estas determinações sobre eventos futuros, incluindo as
variáveis e premissas, a tais estimativas e a sensibilidade de julgamentos sob as
diferentes circunstancias, ressaltamos as seguintes práticas contábeis:
Provisão para crédito de liquidação duvidosa: A Companhia tem como procedimento
analisar seus títulos vencidos mensalmente, adotando o critério de provisão para
crédito de liquidação duvidosa a totalidade dos títulos vencidos acima de 90 dias, para
os quais não apresentem evidências de negociação, e dos clientes concordatários e
falidos, para que seu contas a receber esteja contabilizado pelo valor econômico e
financeiro, sendo considerado pela Administração o valor reconhecido na provisão para
crédito de liquidação duvidosa suficiente para cobrir eventuais perdas financeiras
futuras.
Provisão para perdas nos estoques: A Companhia tem como procedimento analisar o
giro de seus estoques periodicamente, adotando o critério de provisão para perdas nos
estoques os itens que não sejam realizados pelo valor contábil. A Administração julga
que o valor reconhecido na provisão para perdas nos estoques seja suficiente para
cobrir eventuais perdas financeiras futuras.
Provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis: A Companhia apura os valores
contabilizados na provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis com base nas
informações de seus assessores jurídicos internos e externos, levando em consideração
a análise dos processos em curso.
A Companhia e suas controladas constituíram provisão em montante considerado
suficiente para cobrir os processos em curso cuja perda é considerada provável.

Página 49 de 126

Os demais itens que também afetam os registros e resultados da Companhia procedem
da seguinte maneira:
Reconhecimento da receita: A Companhia tem como procedimento reconhecer a
receita de venda de produtos no resultado quando: (i) os riscos e benefícios inerentes
aos produtos e às mercadorias vendidos são transferidos para os compradores;
(ii) quando for provável o recebimento dos valores devidos à Companhia e às suas
controladas; e (iii) quando não houver mais nenhum envolvimento da Administração
com os produtos/mercadorias. Quando ocorre alguma incerteza significativa, a receita
de venda de produtos não é reconhecida no resultado da Companhia.
Reconhecimento de receita decorrente de créditos fiscais: As receitas de créditos fiscais
são reconhecidas no resultado apenas quando do transitado em julgado, e habilitação
definitiva do crédito por parte dos órgãos competentes, gerando o benefício para a
Companhia.
Impostos de renda e contribuição social diferidos: A Companhia tem como premissa a
fundamentação da expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, determinada
em estudo técnico aprovado pela Administração, onde reconhece também os créditos
tributários sobre prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social de exercícios
anteriores, que não possuem prazo prescricional e cuja compensação está limitada a
30% dos lucros anuais tributáveis.
Ajustes de conversão em moeda estrangeira: A Companhia tem transações de compras
e vendas em moeda estrangeira, que compõem o resultado da Companhia, e são
convertidas pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos
caracterizados por contas a receber e contas a pagar em moedas estrangeiras são
convertidos na data de apresentação à taxa de câmbio apurada naquela data.
Os ganhos e as perdas decorrentes de variações de investimentos no exterior são
reconhecidos diretamente no patrimônio líquido na conta de ajustes acumulados de
conversão, e reconhecidos no demonstrativo de resultado quando esses investimentos
forem alienados, todo ou parcialmente. As demonstrações financeiras de controladas
no exterior são ajustadas as práticas contábeis do Brasil e, posteriormente, convertidas
para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento.
Critérios para teste de recuperação de ativos: Os bens do ativo imobilizado e do
intangível têm seus valores recuperáveis testados anualmente, caso haja indicadores
de perda de valor ou rentabilidade, esses são reconhecidos no resultado da Companhia.
Ativo imobilizado: A Companhia tem como prática reconhecer os bens de ativo
imobilizado pelo custo histórico de aquisição ou construção para os casos de
desenvolvimento interno. A Companhia optou por reconhecer o custo atribuído
(deemed cost) com a adoção dos padrões internacionais de contabilidade (IFRS),
visando refletir o valor de seus ativos com o seu estado atual, com essa adoção ocorreu
um aumento significativo nos ativos imobilizados tendo a contrapartida o patrimônio
líquido, líquido dos efeitos fiscais.
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Vida útil: A Companhia tem como procedimento reconhecer a depreciação de seus
ativos imobilizados de forma linear baseando-se as vidas úteis estimadas de cada parte
de um ativo imobilizado, que reflete a duração desse ativo e mensuram os benefícios
econômicos futuros. As vidas úteis e os valores residuais são revistos anualmente e se
necessário são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.
Gestão de risco e instrumentos financeiros: A Companhia tem como prática reconhecer
instrumentos financeiros pelo valor justo por meio do resultado. A Companhia gerencia
tais instrumentos como Hedge de Fluxo de Caixa e toma decisões de compra e venda
baseada em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e a
estratégia de investimentos. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são
reconhecidos no resultado como incorridos.

10.6 Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas
demonstrações financeiras do emissor, indicando:
(a) os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não
aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:
(i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos
Os diretores informam que a Companhia e suas controladas possuem contratos
de aluguel de imóveis, no montante de R$86.672 mil, por períodos variáveis
entre 2017 e 2021, com cláusula de renovação automática. A expectativa é de
que esses contratos continuem sendo renovados.
Adicionalmente, a Companhia não tem outros compromissos de longo prazo com
terceiros.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, os gastos com esses
contratos de aluguel consolidados foram de R$ 34.605 mil. No exercício findo em
31 de dezembro de 2015, os gastos foram de R$ 24.667 mil, e, no exercício findo
em 31 de dezembro de 2014, foram de R$ 20.598 mil.
Tais arrendamentos possuem cláusulas restritivas de praxe, como garantias
contra rescisão antecipada de contrato, entre outras, com as quais, em 31 de
dezembro de 2016, a Companhia e suas controlas estavam adimplentes, fazendo
com que nenhum dos contratos de aluguel vigentes estivesse sendo
caracterizado, naquela data, como contrato oneroso pela administração.
Adicionalmente, nenhum pagamento considerado como “contingente” havia
sido efetuado durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016.
Em adição aos ativos líquidos identificados na aquisição do Grupo Galaz em 23
de janeiro de 2012, a Companhia reconheceu um passivo tributário contingente,
avaliado ao seu valor justo, relativo ao risco decorrente da utilização de prejuízos
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fiscais de anos anteriores no montante original de R$35.560 mil, tendo
reconhecido em contrapartida, depósito em garantia (“escrow”) no mesmo
montante. Em 31 de dezembro de 2013, este saldo atualizado era de R$21.621
mil, tendo sido revertido em 30 de junho de 2014 em decorrência da não
materialização dos respectivos riscos fiscais, pelo montante de R$22.561 mil. Em
31 de dezembro de 2015, este saldo foi revertido em decorrência da não
materialização dos respectivos riscos fiscais.
Os diretores informam que a Companhia não possui nenhum ativo ou passivo
material que não esteja refletido em suas Demonstrações Financeiras
Consolidadas. Todas as suas participações em controladas ou relacionamentos
com as mesmas encontram-se registrados nas Demonstrações Financeiras
Consolidadas
(ii) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos
e responsabilidades, indicando respectivos passivos
Os diretores informam que a Companhia e suas controladas não possuem
carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos que não aparecem no seu
balanço patrimonial.
(iii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços
Os diretores informam que a Companhia e suas controladas não possuem
contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços que não aparecem
no seu balanço patrimonial.
(iv) contratos de construção não terminada
Os diretores informam que a Companhia e suas controladas não possuem
contratos de construção não terminada que não aparecem no seu balanço
patrimonial.
(v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos (b) outros itens não
evidenciados nas demonstrações financeiras.
Os diretores informam que a Companhia e suas controladas não possuem
contratos de recebimentos futuros de financiamentos que não aparecem no
seu balanço patrimonial.
(b) outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
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A Companhia não possui outros itens não evidenciados em suas demonstrações
financeiras.

10.7 Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
indicados no item 10.6, os diretores devem comentar:
(a) como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o
resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações
financeiras do emissor;
Conforme comentado pelos diretores o item 10.6 em relação a contratos de aluguel,
não alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional,
as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da Companhia,
pois não são contratos onerosos na data de encerramento de cada exercício, sendo
reconhecidos ao longo do tempo conforme a prestação de serviço de aluguel.
(b) natureza e o propósito da operação (c) natureza e montante das obrigações
assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação
Os diretores informam que a operação tem natureza de arrendamentos operacionais de
imóveis com propósito de manter a operação dos escritórios e parques fabris da
Companhia.
(c) natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor
do emissor em decorrência da operação
Os diretores informam que a operação tem natureza de arrendamentos operacionais,
com o montante estimado de R$86.672 mil consolidado para os próximos exercícios,
tendo o direito de utilizar os imóveis alugados para manter suas operações.
10.8. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de
negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:
(a) investimentos, incluindo:
(i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos
investimentos previstos; (ii) fontes de financiamento dos investimentos e (iii)
desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos;
Os diretores da Companhia ressaltam que os investimentos de capital realizados
em 2016, foram empregados na manutenção do parque industrial e na
ampliação e melhoria da capacidade produtiva da Companhia.
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Nesse sentido ao longo do exercício de 2016, foram investidos R$ 328,2 milhões
dos quais podemos destacar os principais projetos de ampliação e melhoria:
- Investimentos em máquinas e equipamentos para expansão da capacidade das
fábricas de rodas de aço e alumínio localizadas em Manisa na Turquia, no
montante de R$ 60,3 milhões com recursos próprios.
- Investimentos em máquinas e equipamentos para expansão da capacidade da
fábrica de rodas de alumínio e aço localizada em Ostrava na República Checa, no
montante de R$ 47,9 milhões com recursos próprios.
- Investimentos em edificações, máquinas e equipamentos para construção de
uma nova fábrica de rodas de alumínio localizada em Limeira no Brasil, no
montante de R$ 40,3 milhões com recursos próprios.
- Investimentos em máquinas e equipamentos para a expansão da capacidade da
fábrica de componentes estruturais localizada em Castaños no México, no
montante de R$ 27,4 milhões com recursos próprios.
- Máquinas e equipamentos para expansão e melhoria da fábrica de rodas de aço
localizada em Pune na Índia, no montante de R$ 9,8 milhões com recursos
próprios.
Não há desinvestimento em andamento ou previsto pela Companhia.
(b) desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou
outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do
emissor;
Os diretores informam que no ano de 2016 não ocorreram aquisições que pudessem
influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia.
(c) novos produtos e serviços, indicando:
(i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas;
(ii) montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento
de novos produtos ou serviços;
Os diretores informam que os investimentos em desenvolvimento de novos
produtos, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, totalizaram o
montante de R$ 46,9 milhões.
(iii) projetos em desenvolvimento já divulgados;
Os diretores informam que, além das pesquisas mencionadas no item (i) e (ii)
acima, no exercício de 2016 não houve projetos em desenvolvimento já
divulgados.
(iv) montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos
produtos ou serviços.
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Os diretores informam que, além das pesquisas mencionadas no item (i) e (ii)
acima, no exercício de 2016 não houve projetos em desenvolvimento já
divulgados.
10.9. Comentar sobre outros fatores que influenciam de maneira relevante o
desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos
demais itens desta seção
Os diretores informam que no exercício de 2016 não houve fatores que influenciaram
de maneira relevante o desempenho operacional da Companhia, que já não tenham
sido comentados anteriormente.
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2. DELIBERAR SOBRE A DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016, BEM COMO RATIFICAR A DISTRIBUIÇÃO
DE DIVIDENDOS.
2.1. Proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de
2016, incluindo as informações indicadas no Anexo 9-1-II da Instrução CVM nº 481/09.
Propomos que o lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 tenha
a destinação que lhe foi indicada no relatório da administração anexo as demonstrações
financeiras, a ser publicado em 28 de março de 2017, ratificando o pagamento aos
acionistas da Companhia do valor de R$ 10.445.909,11, equivalente a R$ 0,07562660
por ação, a título de dividendos, livre de impostos.
As ações de emissão da Companhia serão negociadas “ex-dividendos” a partir de 31 de
março de 2017 (inclusive), e o pagamento dos referidos dividendos será realizado a
partir de 7 de abril de 2017, conforme deliberado em reunião do Conselho de
Administração realizada em 27 de março de 2017.
Adicionalmente, apresentamos a seguir as informações indicadas no Anexo 9-1-II da
Instrução CVM nº 481/09:
TODAS AS INFORMAÇÕES ESTÃO DISPONIBILIZADAS EM MILHARES DE REAIS, EXCETO
QUANDO MENCIONADO.
1. Informar o lucro líquido do exercício
O lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 foi
de R$ 21.531 mil.
2. Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo
dividendos antecipados e juros sobre capital próprio (“JCP”) já declarados
O montante global líquido já declarado é de R$ 10.446 mil, equivalente a:
- Dividendos (R$ 10.446 mil ou R$ 0,07562660 por ação ordinária)
Não houve dividendos antecipados nem juros sobre capital próprio.
3. Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído
O valor distribuído equivale a 37% do lucro líquido do exercício encerrado em
31 de dezembro de 2016, descontado o eventual prejuízo acumulado de
exercícios anteriores).
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4. Informar o montante de global e o valor por ação de dividendos distribuídos
com base em lucro de exercícios anteriores
A Companhia não distribuiu dividendos com base em lucro de exercícios
anteriores.
5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio
já declarados:
a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma
segregada, por ação de cada espécie e classe
O valor bruto já declarado é de R$ 10.446 mil, equivalente a:
Dividendos (R$ 10.446 mil ou R$ 0,07562660 por ação ordinária)
b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital
próprio
O Dividendo será pago a partir de 07 de abril de 2017; (i) os acionistas
que estão com cadastro atualizado junto a Itaú Corretora de Valores
S.A. terão seus créditos efetuados em conta corrente; (ii) os acionistas
custodiados na CBLC – Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia
serão creditados diretamente àquela companhia, que se encarregará
de repassá-los aos acionistas através das corretoras de valores
depositantes; (iii) os acionistas cujo cadastro encontra-se
desatualizado, terão o valor a que fizer jus retido pela Companhia e
mantidos à disposição dos respectivos acionistas para pagamento,
mediante a apresentação dos dados bancários (Banco, Agência e Conta
Corrente) nas agências do Itaú-Unibanco S.A.
c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros
sobre capital próprio
Não há incidência de atualização e juros sobre os valores declarados.
d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre
capital próprio considerada para identificação dos acionistas que
terão direito ao seu recebimento
- Dividendos (aviso aos acionistas divulgado em 27 de março de 2017)
6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio
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com base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos
menores
a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já
declarados
Não foram declarados dividendos ou juros sobre capital próprio com
base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos
menores.
b. Informar a data dos respectivos pagamentos
Não foram declarados dividendos ou juros sobre capital próprio com
base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos
menores.
7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada
espécie e classe:
a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores
b. Dividendo e juro sobre capital próprio distribuído nos 3 (três)
exercícios anteriores

Ano

Lucro líquido do exercício*

Lucro p/ ação

2016

21.531

0,1559

2015

49.339

0,5216

2014

67.777

0,7165

Ano

Dividendos*

Dividendos p/ ação

2016

10.446

0,07562660

2015

20.885

0,22077531

2014

28.621

0,30255896

* valores em R$ mil

8. Havendo destinação de lucros a reserva legal
a. Identificar o montante destinado a reserva legal
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Valor destinado a reserva legal equivalente a 5% do lucro líquido = R$ 1.412
mil.
Considerando o lucro líquido apurado em 2016 de R$ 21.531 mil mais a
realização da depreciação do custo atribuído, líquido de impostos no valor
de R$ 6.701 mil, o lucro líquido ajustado a distribuir é de R$ 28.232 mil, a
distribuição de total de dividendos em 2016 será de R$ 10.446 mil ou R$
0,07562660 por ação.
b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal
Calculado em 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício mais a
realização da depreciação do custo atribuído, que não excederá 20% (vinte
por centro) do capital social.
9. Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos
ou mínimos
a. Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos
b. Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento
integral dos dividendos fixos ou mínimos
c. Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa
d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem
pagos a cada classe de ações preferenciais
e. Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação
preferencial de cada classe
A Companhia não possui ações preferenciais.
10. Em relação ao dividendo obrigatório
a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto
O estatuto da Companhia prevê o pagamento de 37% do lucro líquido do
exercício como dividendo obrigatório.
b. Informar se ele está sendo pago integralmente
O dividendo tem sido pago integralmente.
c. Informar o montante eventualmente retido
Não houve retenção do dividendo obrigatório.
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11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da
companhia
a. Informar o montante da retenção
b. Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da
companhia, abordando, inclusive, aspectos relacionados à análise de
liquidez, ao capital de giro e fluxos de caixa positivos
c. Justificar a retenção dos dividendos
Não houve retenção do dividendo obrigatório.
12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências
a. Identificar o montante destinado à reserva
b. Identificar a perda considerada provável e sua causa
c. Explicar porque a perda foi considerada provável
d. Justificar a constituição da reserva
Não houve destinação de resultado para reserva de contingências.
13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar
a. Informar o montante destinado a reserva de lucros a realizar
b. Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à
reserva
Não houve destinação de resultado para reserva de lucros a realizar.
14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias
a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva
A reserva de investimento e capital de giro será formada com parcela anual
de, no mínimo, 10% (dez por cento) e, no máximo, 58% (cinquenta e oito
por cento) do lucro líquido e terá como limite máximo o importe que não
poderá exceder, em conjunto com a reserva legal, o valor do capital social.
b. Identificar o montante destinado a reserva
R$ 16.374 mil
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c. Descrever como o montante foi calculado
Equivalente a 58% do lucro líquido do exercício mais a realização da
depreciação do custo atribuído.
15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital
a. Identificar o montante da retenção
b. Fornecer cópia do orçamento de capital
Não houve retenção de lucros prevista em orçamento de capital.
16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais
a. Informar o montante destinado à reserva
b. Explicar a natureza da destinação
Não houve destinação de resultado para reserva de incentivos fiscais.
3. Deliberar sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração da
Companhia no próximo mandato unificado de dois anos
De acordo com o Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de
Administração da Companhia pode ser composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no
máximo, 13 (treze) membros titulares, e até 13 (treze) membros suplentes.
O Conselho de Administração da Companhia é atualmente composto por 9 (nove)
membros titulares e 6 (seis) membros suplentes, propomos que tal número seja
mantido no próximo mandato unificado de 2 (dois) anos, que se encerrará na
Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) a realizar-se em 2019.
Observa-se que, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos conselheiros deverão ser
Conselheiros Independentes conforme os termos do Regulamento de Listagem do Novo
Mercado da BM&FBOVESPA.
4. Eleger os membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da
Companhia
De acordo com Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, não tendo sido solicitado, na
forma da Lei nº 6.404/76, o processo de voto múltiplo, a Assembleia Geral de acionistas
deverá eleger, por votação majoritária, uma chapa para compor o Conselho de
Administração, não sendo admitida a votação individual em candidatos
Assim, na forma do Parágrafo Primeiro do referido Artigo 22, propomos à AGO a
seguinte chapa para concorrer à eleição do Conselho de Administração da Companhia:
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Chapa proposta para concorrer à eleição do Conselho de Administração
#

Candidato a membro titular

Candidato a membro
suplente

1
DAN IOSCHPE
SALOMÃO IOSCHPE
2
GUSTAVO BERG IOSCHPE
DÉBORA BERG IOSCHPE
3
IBOTY BROCHMANN IOSCHPE
CLAUDIA IOSCHPE
4
MAURO LITWIN IOCHPE
LEANDRO KOLODNY
5
NILDEMAR SECCHES *
--6
ISRAEL VAINBOIM *
MAURO KNIJNIK
7
LUIZ ANTÔNIO CORRÊA NUNES VIANA DE OLIVEIRA * RONALD JOHN ALDWORTH
8
SERGIO LUIZ SILVA SCHWARTZ *
--9
CARLOS ALBERTO NOLASCO *
--* Candidato a Conselheiro Independente, de acordo com o Regulamento do Novo Mercado.
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Seguem abaixo as informações indicadas nos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência, relativas aos candidatos a membros do Conselho
de Administração acima indicados:
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar:

Nome

CPF

Outros Cargos e
Funções Exercidas
no Emissor

Data de
Nascimento e
Profissão

Órgão

Cargo Ocupado

Eleição e
Posse

Prazo do
Mandato

Eleito pelo
Controlador

Dan Ioschpe

439.240.690-34

Não ocupa outro
cargo

25/02/1965 –
Adm. de
Empresas

Pertence ao
CA

Candidato a membro
do CA (efetivo)

28 de abril
de 2017

2 anos

Não

Mandatos
consecutivos

4

É formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul com Pós- Graduação pela ESPM – SP e MBA pela Tuck School do Dartmouth College. Ingressou na Companhia em 1986, onde exerceu
vários cargos até junho de 1996, quando saiu para assumir a Presidência da AGCO no Brasil. Retornou à Companhia em janeiro de 1998, assumindo no mesmo ano a Presidência. Em abril de 2014
deixou a Presidência da Companhia assumindo a Presidência do seu Conselho de Administração. É membro do Conselho de Administração da WEG, Profarma e Cosan e Presidente do Conselho de
Administração do Sindipeças. Seu exercício de voto nas reuniões do Conselho de Administração é vinculado ao Acordo de Voto firmado por membros da Família Iochpe em 28 de outubro de 2013, o
qual se encontra arquivado na sede da Companhia. O Sr. Dan Ioschpe, declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal,
qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a
suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

Carlos Alberto Nolasco

135.477.557-00

Não ocupa outro
cargo

04/09/1945
Engenheiro

Não ocupa
cargo

Candidato a membro
do CA (Independente)

28 de abril
de 2017

2 anos

Não

0

É formado em Engenharia Industrial Metalúrgica pela Universidade Federal Fluminense, com MBA Executivo COPPEAD pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Mestrado em Engenharia
Metalúrgica e Engenharia de Soldagem pela Ohio State University - Columbus Ohio – Estados Unidos. Foi membro do Conselho de administração da Renk Zanini - Equipamentos Industriais (2009/15);
Associação Brasileira De Metalurgia E Materiais-Abm (2014/2016); Fundação Brasileira Da Tecnologia Da Soldagem (2014/15); Zanini Indústria E Montagens (2015); Imifarma – Varejo Rede De
Farmácias (2011/13); Morar Construtora (2012/13). É candidato a membro independente do Conselho de Administração, conforme definição do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBovespa. O
Sr. Carlos Alberto Nolasco, declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de
pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a
prática de qualquer atividade profissional ou comercial
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Nome

CPF

Outros Cargos e
Funções Exercidas
no Emissor

Idade e
Profissão

Órgão

Cargo Ocupado

Gustavo Berg Ioschpe

920.901.680-72

Não ocupa outro
cargo

15/02/1977
anos – Adm. de
Empresas

Pertence ao
CA

Candidato a membro
do CA (efetivo)

Eleição e
Posse

28 de abril
de 2017

Prazo do
Mandato

2 anos

Eleito pelo
Controlador

Não

Mandatos
consecutivos

14

Tem formação em Strategic Management e Ciência Política pela University of Pennsylvania e Mestrado em Desenvolvimento Econômico e Economia Internacional pela Yale University. É fundador e
presidente da Big Data. É membro do Conselho de Administração da Iochpe-Maxion desde 2007. Seu exercício de voto nas reuniões do Conselho de Administração é vinculado ao Acordo de Voto
firmado por membros da Família Iochpe em 28 de outubro de 2013, o qual se encontra arquivado na sede da Companhia. O Sr. Gustavo Berg Ioschpe declarou, para todos os fins de direito que, nos
últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Iboty Brochmann
Ioschpe

000.922.820-91

Não ocupa outro
cargo

24/06/1948
Economista

Pertence ao
CA

Candidato a membro
do CA (efetivo)

28 de abril
de 2018

2 anos

Não

20

Tem formação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É membro do CA da Iochpe-Maxion desde 1984. É candidato a Membro efetivo, tendo como candidato a
Suplente Cláudia Ioschpe. O Sr. Iboty Brochmann Ioschpe declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer
condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão
ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

Israel Vainboim

090.997.197-87

Membro do Comitê
Financeiro

01/06/1944 –
Eng. Mecânico

Pertence ao
CA

Candidato a membro
Independente do CA
(efetivo)

28 de abril
de 2017

2 anos

Não

4

Tem formação em Eng. Mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e MBA pela Stanford University. É Conselheiro do Itaú Unibanco Holding S/A, Embraer e Lojas Marisa S.A.
Ingressou no Unibanco em 1969, tendo nos últimos anos exercido a Presidência do CA da Unibanco Holdings S/A. antes da fusão com o Banco Itaú S/A. É membro do CA da Iochpe-Maxion desde
2008. É candidato a Membro Independente, tendo sido considerado como tal com base no Regulamento do Novo Mercado da BM&FBovespa. O Sr. Israel Vainboim declarou, para todos os fins de
direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
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Nome

Luiz Antônio Corrêa
Nunes Viana de
Oliveira

CPF

Outros Cargos e
Funções Exercidas
no Emissor

Idade e
Profissão

Órgão

Cargo Ocupado

Eleição e
Posse

Prazo do
Mandato

Eleito pelo
Controlador

Mandatos
consecutivos

090.709.317-53

Coordenador do
Comitê Financeiro e
membro do Comitê
de Remuneração

20/04/1947 –
Eng. Mecânico

Pertence ao
CA

Candidato a membro
Independente do CA
(efetivo)

AGO de
2017

2 anos

Não

4

É Engenheiro Mecânico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro com pós-graduação na PUC-RJ e na London Business School. Foi CEO da Makro Atacadista, Net Serviços de
Comunicação, Petrobrás Distribuidora e Grupo Pão de Açúcar. Foi Diretor do Grupo Ultra, Sênior Investment Officer do IFC. Foi executivo do BNDES e Banco Denasa de Investimentos. É membro
dos Conselhos do Renctas e da Academia Brasileira de Cinema, da qual foi fundador e é Presidente Emérito. Foi membro dos Conselhos de Administração da Localfrio, Hospital São Luiz, Aracruz,
Arafertil, Copesul, Riocell, Perdigão, Pão de Açúcar e TAM. Também foi Senior Adviser do Grupo Carlyle no Brasil. É membro do Conselho de Administração da Iochpe-Maxion desde 2008. É
candidato a Membro Independente, conforme definição do regulamento do Novo Mercado da BM&FBovespa. O Sr. Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira declarou, para todos os fins de direito
que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Mauro Litwin Iochpe

154.727.520-00

Não ocupa outro
cargo

11/04/1948 –
Adm. de
Empresas

Pertence ao
CA

Candidato a membro
do CA (efetivo)

28 de abril
de 2017

20
2 anos

Não

Tem formação em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre-RS. É membro do Conselho de Administração da Iochpe-Maxion desde 1992. É candidato a
Membro efetivo, tendo como candidato a Suplente Leandro Kolodny. O Sr. Mauro Litwin Iochpe declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de
qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
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Nome

Nildemar Secches

CPF

Outros Cargos e
Funções Exercidas
no Emissor

Idade e
Profissão

Órgão

Cargo Ocupado

Eleição e
Posse

Prazo do
Mandato

Eleito pelo
Controlador

Mandatos
consecutivos

589.461.528-34

Membro do Comitê
Financeiro e do
Comitê de
Remuneração da
Companhia

24/11/1948 –
Eng. Mecânico

Pertence ao
CA

Candidato a membro
Independente do CA
(efetivo)

28 de abril
de 2017

2 anos

Não

7

É Engenheiro Mecânico formado pela Universidade de São Paulo e curso de doutorado em Economia pela Unicamp-Campinas. Foi Presidente do Conselho de Administração da BRFoods, tendo sido
Diretor Presidente desta empresa de 1995 até 2008. É membro do Conselho de Administração da WEG, Grupo Ultra, Itaú Unibanco e Suzano. É membro do Conselho de Administração da IochpeMaxion desde 2004. É candidato a membro independente, sendo definido como tal de acordo com o Regulamento do Novo Mercado. O Sr. Nildemar Secches declarou, para todos os fins de direito
que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial

Sergio Luiz Silva Schwartz

383.104.659-04

Membro do Comitê
de Auditoria

21/11/1960 –
Contador

Pertence ao
C.A.

Candidato a membro
Independente do CA
(efetivo)

28 de abril
de 2017

2 anos

Não

1

Tem formação em Ciências Contábeis pela Universidade Regional de Joinville, com Pós Graduação na UDESC e MBA na FGV-SP. Ingressou no Grupo WEG em 1985, sendo de 2010 a 2015 o seu Vice
Presidente Executivo, CFO e Diretor de RI. Atualmente é membro do Conselho de Administração da WEG S.A. e WPA. É candidato a Membro Independente, conforme definição do Regulamento do
Novo Mercado da BM&FBovespa. O Sr. Sergio Luiz Silva Schwartz declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal,
qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a
suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
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Nome

CPF

Outros Cargos e
Funções Exercidas
no Emissor

Idade e
Profissão

Órgão

Cargo Ocupado

Eleição e
Posse

Prazo do
Mandato

Eleito pelo
Controlador

Mandatos
consecutivos

Claudia Ioschpe

938.905.590-34

Não ocupa outro
cargo

30/12/1978 –
Jornalista

Pertence ao
CA

Candidato a membro
do CA (Suplente)

28 de abril
de 2017

2 anos

Não

6

É jornalista formada pela Universidade Luterana Brasil (ULBRA), com master degree em comunicação e marketing digital pela ISE Business School. Trabalhou no Grupo RBS em diversas funções de
2002 a 2011. Anteriormente trabalhou nas áreas de marketing e jornalismo de várias empresas. Seu exercício de voto nas reuniões do Conselho de Administração é vinculado ao Acordo de Voto
firmado por membros da Familia Iochpe em 28 de outubro de 2013, o qual se encontra arquivado na sede da Companhia. A Sra. Cláudia Ioschpe declarou, para todos os fins de direito que, nos
últimos 5 anos, não esteve sujeita aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Débora Berg Ioschpe

801.868.310-72

Não ocupa outro
cargo

24/05/1975
– Designer

Pertence ao CA

Candidato a membro
do CA (Suplente)

28 de abril
de 2017

2 anos

Não

4

É sócia-administradora da empresa Débora Ioschpe Joias. É membro do Conselho do Instituto Arte na Escola. A Sra. Débora Berg Ioschpe, declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5
anos, não esteve sujeita aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Leandro Kolodny

000.754.180-53

Não ocupa outro
cargo

14/04/1941 –
Eng. Agrônomo

Pertence ao
CA

Candidato a membro
do CA (Suplente)

28 de abril
de 2017

2 anos

Não

14

É Engenheiro Agrônomo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e possui especialização em Economia e Administração Rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul –
UFRGS. Atuou como Diretor de várias empresas ligadas à Iochpe-Maxion e é sócio-gerente da Nudelmann Kolodny Ltda. Seu exercício de voto nas reuniões do Conselho de Administração é
vinculado ao Acordo de Voto firmado por membros da Familia Iochpe em 28 de outubro de 2013, o qual se encontra arquivado na sede da Companhia. O Sr. Leandro Kolodny, declarou, para todos
os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e
qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
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Nome

CPF

Outros Cargos e
Funções Exercidas
no Emissor

Idade e
Profissão

Órgão

Cargo Ocupado

Eleição e
Posse

Prazo do
Mandato

Eleito pelo
Controlador

Mauro Knijnik

002.231.740-68

Não ocupa outro
cargo

10/06/1940 –
Economista

Pertence ao
CA

Candidato a membro
do CA (Suplente)

28 de
abril de
2017

2 anos

Não

Mandatos
consecutivos
1

É formado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Foi Presidente das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul, Presidente do Conselho de
Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL, Presidente da Junta de Coordenação Financeira do Estado do Rio Grande do Sul e Vice-Presidente da Iochpe-Maxion S.A. Foi
membro do Conselho de Administração da Iochpe-Maxion de 1984 a 2015. O Sr. Mauro Knijnik declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de
qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

Ronald John Aldworth

052.981.130-87

Não ocupa outro
cargo

21/12/1947
Adm. de
Empresas

Pertence ao
CA

Candidato a membro
do CA (Suplente)

28 de
abril de
2017

4
2 anos

Não

É formado em Administração de Empresas pela Temple University, Estados Unidos. Atuou em funções executivas e como consultor em diversas empresas da Iochpe-Maxion de 1982 à 2007. É
Diretor Financeiro da Insolo Agroindustrial desde 2007. O Sr. Ronald John Aldworth, declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer
condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Salomão Ioschpe

400.517.220-20

Não ocupa outro
cargo

09/04/1973 –
Economista

Pertence ao
CA

Candidato a membro
do CA (Suplente)

28 de
abril de
2017

2 anos

Não

8

Tem formação em Economia e Finanças e Estudos Políticos pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris e MBA pela Case Western Reserve University. É Diretor Presidente da Insolo Agroindustrial
S.A. desde 2007. Foi Diretor das operações da Iochpe-Maxion na América do Norte de 1994 a 1999 e Diretor da Divisão Eletrônica Automotiva da Iochpe-Maxion de 1991 a 1994. Foi membro do
Conselho de Administração da Iochpe-Maxion de 2008 a 2015. Seu exercício de voto nas reuniões do Conselho de Administração é vinculado ao Acordo de Voto firmado por membros da Familia
Iochpe em 28 de outubro de 2013, o qual se encontra arquivado na sede da Companhia. O Sr. Salomão Ioschpe declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos
efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
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12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de
administração ou do conselho fiscal, informar o percentual de participação nas
reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido
após a posse no cargo.

Total de Reuniões do Conselho
de Administração desde a
posse

% de participação nas
reuniões do Conselho de
Administração desde a posse

Dan Ioschpe

58

98,3

Gustavo Berg Ioschpe

58

98,3

Iboty Brochmann Ioschpe

58

89,7

Israel Vainboim

58

94,8

Luiz Antônio Corrêa Nunes
Viana de Oliveira

58

100

Mauro Litwin Ioschpe

58

-

Nildemar Secches

58

98,3

Claudia Ioschpe

58

-

Débora Berg Ioschpe

58

-

Leandro Kolodny

58

93,1

Mauro Knijnik

58

-

Ronald John Aldworth

58

-

Salomão Ioschpe

58

-

Sergio Luiz Silva Schwartz

58

100

Nome
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12.7. Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de
remuneração

Comitê de Nomeação e Remuneração*

Data da Posse

Término do Mandato

Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de
Oliveira

25/06/2016

25/06/2017

Nildemar Secches

25/06/2016

25/06/2017

* Todos os membros do Comitê são membros do Conselho de Administração, vide item 12.5
para demais informações

Comitê Financeiro

Data da Posse

Término do Mandato

Israel Vainboim

25/06/2016

25/06/2017

Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de
Oliveira

25/06/2016

25/06/2017

Nildemar Secches

25/06/2016

25/06/2017

* Todos os membros do Comitê são membros do Conselho de Administração, vide item 12.5
para demais informações

Comitê de Auditoria Estatutário
Sergio Luiz Silva Schwartz

Data da Posse

Término do Mandato

29/04/2015

28/04/2017

* O Sr. Sérgio Schwartz é membro do Conselho de Administração, vide item 12.5 para demais
informações
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12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês
estatutários, bem como os dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar
o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo
período, que tenham ocorrido após a posso no cargo

Total de reuniões do
Comitê de Nomeação e
Remuneração desde a
posse

% participação Comitê
de Remuneração

Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de
Oliveira

4

100%

Nildemar Secches

4

100%

Total de reuniões do
Comitê Financeiro
desde a posse

% participação no
Comitê Financeiro

Israel Vainboim

3

100%

Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de
Oliveira

3

100%

Nildemar Secches

3

100%

Total de reuniões do
Comitê de Auditoria
Estatutário desde a
posse

% participação no
Comitê de Auditoria

23

74,9%

Nome

Nome

Nome

Sergio Luiz Silva Schwartz
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12.9. Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionada a
administradores do emissor, controladas e controladores

Administrador do
Emissor ou Controlada

CPF

Nome do
Emissor ou
Controlada

CNPJ

Pessoa Relacionada

Parentesco

Iboty Brochmann
Ioschpe (Candidato a
membro efetivo do CA)

000.922.82091

IochpeMaxion S.A.

61.156.113/000175

Claudia Ioschpe
(candidata a
membro suplente
do CA)

Pai ou Mãe (1º grau
por
consanguinidade)

Observação: Tio do candidato ao CA Dan Ioschpe, tio do candidato ao CA (suplente) Salomão Ioschpe, primo do candidato ao
CA Gustavo Berg Ioschpe, primo da candidata ao CA (suplente) Débora Berg Ioschpe, primo do candidato ao CA Mauro L.
Iochpe e pai da candidata ao CA (suplente) Claudia Ioschpe.
Gustavo Berg Ioschpe
(Candidato a membro
efetivo do CA)

920.901.68072

IochpeMaxion S.A.

61.156.113/000175

Debora Berg
Ioschpe (candidata
a membro suplente
do CA)

Irmão ou Irmã (1º
grau por
consanguinidade)

Observação: Primo do candidato a membro efetivo do Conselheiro Iboty Brochmann Ioschpe.
Dan Ioschpe
(Candidato a membro
efetivo do CA)

439.240.69034

IochpeMaxion S.A.

61.156.113/000175

Salomão Ioschpe
(candidata a
membro suplente
do CA)

Irmão ou Irmã (1º
grau por
consanguinidade)

Observação: Sobrinho do candidato a membro efetivo do CA Iboty B. Ioschpe e primo do candidato a membro efetivo do CA
Mauro L. Iochpe.
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12.10. Informação sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos últimos
três exercícios sociais, entre administradores do emissor e (a) sociedade controlada, direta ou
indiretamente pelo emissor com exceção daquelas que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a
totalidade do capital social, controladores e outros; (b) Controlador direto ou indireto do emissor; (c) caso
seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou
controladas de algumas dessas pessoas.

Administrador do
Emissor

Salomão Ioschpe

CPF

Pessoa
Relacionada

CNPJ

Tipo de Relação do
Administrador c/ a
Pessoa Relacionada

Tipo de Pessoa
Relacionada

400.517.22020

Maxion Fumagalli
Automotive USA,
Inc. (atualmente
denominada
Maxion Import,
LLC)

05.708.143/000176

Prestação de
Serviço

Cliente

A Maxion Fumagalli Automotive USA, Inc. (atualmente denominada Maxion Import, LLC) possuía contrato com a BMA
Automtive LLC (“BMA”), empresa controlada pelo Sr. Salomão Ioschpe, membro suplente do Conselho de Administração da
Companhia, pelo qual a BMA prestava serviços de consultoria no atendimento a determinados clientes nos Estados Unidos e
no Canadá. O contrato foi encerrado em fevereiro de 2015.
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5. Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de
2017.

5.1. Proposta de remuneração dos administradores, incluindo as informações indicadas
no item 13 do Formulário de Referência.
Propomos que a remuneração global dos administradores da Companhia, ou seja, dos
membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária, para o exercício de
2017 seja fixada no valor de até R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), a ser
distribuído pelo Conselho de Administração nos termos do Parágrafo Quarto do
Artigo 20 e da alínea (e) do Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia.
O valor da remuneração global dos administradores proposto para o exercício social de
2016 foi de R$ 18,5 milhões, sendo efetivamente realizado o pagamento de cerca de R$
16,3 milhões. A diferença entre o valor pago e o proposto é explicada pela não
contratação de mais um diretor estatutário como inicialmente vislumbrado pela
Companhia. Ademais, o Conselho de Administração da Companhia fixou o montante das
remunerações individuais em valor cujo somatório não atingiu o montante total fixado
pela Assembleia Geral da Companhia, reservando recursos para eventos não
inicialmente previstos, tais como eventual aumento da remuneração face às condições
de mercado, rescisão ou alteração de contratos dos diretores. Para fins de
esclarecimento e melhor entendimento do acima exposto, cumpre salientar que os
valores acima mencionados são todos aplicáveis para o período entre 1º de janeiro e 31
de dezembro de cada ano, e não para o período entre AGOs.
A Companhia possui Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, ou seja, tal
órgão funcionará nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas.
Assim, esclarecemos que o valor proposto acima não contempla eventual remuneração
dos membros do Conselho Fiscal. Caso tal órgão venha a ser instalado, sua remuneração
será fixada pela Assembleia Geral que o eleger.
Adicionalmente, nos termos do art. 12 da Instrução CVM nº 481/09, encontram-se a
seguir as informações indicadas no item 13 do Formulário de Referência.
13. Remuneração dos administradores
13.1. Descrição da política ou prática de remuneração do conselho de administração,
da diretoria estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários
e dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, abordando os
seguintes aspectos:
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a) objetivos da política ou prática de remuneração
A política de remuneração do Conselho de Administração, da diretoria estatutária e não
estatutária, do conselho fiscal, quando instalado, do comitê de auditoria estatutário e
dos demais comitês de assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia
tem por objetivo atrair e reter profissionais que tenham alinhamento com os princípios
e valores da Companhia e com os objetivos dos acionistas.
b) composição da remuneração, indicando:
i. Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles:
Os elementos da remuneração do Conselho de Administração, da diretoria estatutária
e não estatutária, do Conselho Fiscal, do comitê de auditoria estatutário e dos demais
comitês de assessoramento do Conselho de Administração, em linha com os objetivos
traçados, são estabelecidos de maneira diferenciada para cada órgão da Companhia,
conforme detalhado a seguir:
Conselho de Administração
Os membros do Conselho de Administração fazem jus somente a remuneração fixa, a
qual é estabelecida de acordo com padrões de mercado e visa a recompensar, atrair e
reter conselheiros que agreguem valor aos resultados da Companhia. A remuneração
fixa pode ainda ser acrescida em 30%, para o conselheiro que participa de somente 1
comitê, ou em 50%, em razão da participação dos conselheiros em 2 ou mais comitês,
como forma de incentivo à participação dos executivos nos órgãos de assessoramento
à administração da Companhia.
Os membros do Conselho de Administração possuem como benefício direto a
coparticipação da Companhia nas prestações do seguro de vida e de assistência médica,
os quais são estabelecidos de acordo com os padrões de mercado, objetivando oferecer
condições competitivas e atrativas para profissionais de excelência. No mais, não
recebem outros benefícios diretos ou indiretos, nem remuneração variável ou baseada
em ações.
Diretoria (estatutária e não estatutária)
Os membros da Diretoria, quais sejam estatutários ou não, fazem jus à remuneração
fixa, a qual é estabelecida de acordo com padrões de mercado e visa a recompensar,
atrair e reter os profissionais que agreguem valor aos resultados da Companhia. Como
parte da remuneração fixa, ainda, a Companhia concede aos membros da Diretoria os
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seguintes benefícios diretos e indiretos: vale refeição, seguro de vida em grupo, seguro
de vida para acidentes pessoais, plano de saúde e odontológico e em alguns casos,
veículo de função.
Para a remuneração variável há o incentivo de curto prazo, pago em forma de bônus
calculado sobre o desempenho anual da Companhia. O objetivo da remuneração
variável de curto prazo é recompensar o resultado do ano, se as metas estipuladas para
o período tiverem sido alcançadas. Há ainda o incentivo de longo prazo, em que os
diretores participam de um programa de opção de compra de ações por meio do qual
há destinação de parte do bônus anual recebido pelos executivos para aquisição de
ações de emissão da Companhia, o que lhes garantem o direito de futuramente exercer
opções para a compra de ações de emissão da Companhia. No 5º programa, último
programa, o qual foi aberto em 2015, o Conselho de Administração decidiu outorgar
aos beneficiários um número de opções equivalente a 25% da sua Participação nos
Resultados, sem a contrapartida de aquisição em Bolsa de Valores de Ações Próprias.
As características do stock option estão detalhadas no item 13.4 desta Proposta de
Administração. Ressalta-se que nos exercícios de 2016, 2015 e 2014 não houve outorga
de stock options para a Diretoria Estatutária. A Companhia passou a adotar um
programa de incentivo de longo prazo pelo qual os Diretores da Companhia farão jus a
um prêmio em dinheiro referenciado no valor das ações da Companhia em bolsa de
valores e no retorno sobre capital investido na Companhia (“Return On Invested
Capital” ou “ROIC”). As características deste novo programa de incentivo de longo prazo
estão detalhadas no item 13.4 desta Proposta de Administração. O objetivo do incentivo
de longo prazo é recompensar o resultado de um período mais longo, também na
hipótese das metas estipuladas para este período terem sido alcançadas, metas essas
que são diferentes daquelas estipuladas para o curto prazo. Esta política visa a alinhar
os interesses de longo prazo dos diretores com aqueles dos acionistas e da Companhia.
A Companhia também concede um benefício pós-emprego, mediante o pagamento dos
valores dos planos de previdência privada cujos beneficiários são os membros de sua
Diretoria, para alinhar aos benefícios concedidos pelas demais empresas que atuam no
mesmo segmento da Companhia.
Conselho Fiscal
A política de remuneração dos membros do Conselho Fiscal acompanha a legislação
existente, a qual prevê, além do reembolso obrigatório de despesas de locomoção e
estada necessárias para o desempenho da função, compensação não inferior, para cada
membro em exercício, a 10% da que, em média, for atribuída a cada diretor estatutário,
não computados os benefícios, verbas de representação e participação nos lucros
distribuídos aos demais diretores. Ainda, os membros do Conselho Fiscal não fazem jus
a qualquer remuneração variável, tampouco a benefícios.
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Comitê de Auditoria Estatutário
Os membros do comitê de auditoria estatutário que não sejam membros do Conselho
de Administração recebem uma remuneração fixa a título de honorários, não fazendo
jus a qualquer remuneração adicional, fixa ou variável.
Os membros do comitê de auditoria estatutário e dos demais comitês de
assessoramento ao Conselho de Administração que sejam membros do Conselho de
Administração fazem jus à remuneração fixa descrita acima para aquele órgão, que
prevê um acréscimo de até 50% da remuneração base do conselheiro, como forma de
incentivo à participação dos referidos executivos nos órgãos de assessoramento à
administração da Companhia.
ii. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na
remuneração total:

Conselho de
Administração

Remuneração fixa anual (com encargos
sociais)

100,000000%

44,228443%

100,000000%

100,000000%

84,205752%

35,928145%

100,000000%

100,000000%

4,407089%

2,201794%

0,000000%

0,000000%

11,387159%

0,000000%

0,000000%

0,000000%

Outros

0,000000%

6,098505%

0,000000%

0,000000%

Remuneração variável

0,000000%

43,222035%

0,000000%

0,000000%

Bônus

0,000000%

41,597180%

0,000000%

0,000000%

Participação em resultados

0,000000%

0,000000%

0,000000%

0,000000%

Participação em reuniões

0,000000%

0,000000%

0,000000%

0,000000%

Comissões

0,000000%

0,000000%

0,000000%

0,000000%

Outros

0,000000%

1,624855%

0,000000%

0,000000%

Salário ou pró-labore
Benefícios diretos e indiretos
Participações em comitês
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Diretoria
Estatutária

Comitê de
Auditoria
Estatutária

Exercício social findo em 31/dez/2016

Conselho
Fiscal

Exercício social findo em 31/dez/2016

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Comitê de
Auditoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Benefícios Pós-emprego

0,000000%

1,998338%

0,000000%

0,000000%

Benefícios por cessação do cargo

0,000000%

10,551183%

0,000000%

0,000000%

Remuneração baseada em ações

0,000000%

0,000000%

0,000000%

0,000000%

100,000000%

100,000000%

100,000000%

100,000000%

Total sobre a remuneração global
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Conselho de
Administração

Remuneração fixa anual (com encargos
sociais)

100,000000%

94,995360%

100,000000%

100,000000%

80,804632%

78,028122%

100,000000%

100,000000%

6,898520%

4,017987%

0,000000%

0,000000%

12,296847%

0,000000%

0,000000%

0,000000%

Outros

0,000000%

12,949252%

0,000000%

0,000000%

Remuneração variável

0,000000%

0,000000%

0,000000%

0,000000%

Bônus

0,000000%

0,000000%

0,000000%

0,000000%

Participação em resultados

0,000000%

0,000000%

0,000000%

0,000000%

Participação em reuniões

0,000000%

0,000000%

0,000000%

0,000000%

Comissões

0,000000%

0,000000%

0,000000%

0,000000%

Outros

0,000000%

0,000000%

0,000000%

0,000000%

Benefícios Pós-emprego

0,000000%

5,004640%

0,000000%

0,000000%

Benefícios por cessação do cargo

0,000000%

0,000000%

0,000000%

0,000000%

Remuneração baseada em ações

0,000000%

0,000000%

0,000000%

0,000000%

100,000000%

100,000000%

100,000000%

100,000000%

Salário ou pró-labore
Benefícios diretos e indiretos
Participações em comitês

Total sobre a remuneração global
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Diretoria
Estatutária

Comitê de
Auditoria
Estatutária

Exercício social findo em 31/dez/2015

Conselho
Fiscal

Exercício social findo em 31/dez/2014

Remuneração fixa anual (com encargos
sociais)

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Comitê de
Auditoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

100,000000%

94,702281%

100,000000%

100,000000%

79,477942%

77,285031%

100,000000%

100,000000%

7,595993%

4,365305%

0,000000%

0,000000%

12,926066%

0,000000%

0,000000%

0,000000%

Outros

0,000000%

13,051945%

0,000000%

0,000000%

Remuneração variável

0,000000%

0,000000%

0,000000%

0,000000%

Bônus

0,000000%

0,000000%

0,000000%

0,000000%

Participação em resultados

0,000000%

0,000000%

0,000000%

0,000000%

Participação em reuniões

0,000000%

0,000000%

0,000000%

0,000000%

Comissões

0,000000%

0,000000%

0,000000%

0,000000%

Outros

0,000000%

0,000000%

0,000000%

0,000000%

Benefícios Pós-emprego

0,000000%

5,297719%

0,000000%

0,000000%

Benefícios por cessação do cargo

0,000000%

0,000000%

0,000000%

0,000000%

Remuneração baseada em ações

0,000000%

0,000000%

0,000000%

0,000000%

100,000000%

100,000000%

100,000000%

0,000000%

Salário ou pró-labore
Benefícios diretos e indiretos
Participações em comitês

Total sobre a remuneração global
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iii. Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
O Comitê de Nomeação e Remuneração da Companhia, composto por membros do
Conselho de Administração, é responsável pelo cálculo e reajuste da remuneração dos
executivos da Companhia.
Anualmente a remuneração fixa é reajustada da seguinte forma:
Conselho de Administração e membros do Comitê de Auditoria Estatutário que
não sejam membros do Conselho de Administração: A remuneração fixa é
reajustada anualmente com base na aplicação de indicadores públicos de
inflação (IGP-M calculado pela FGV).
Diretoria: A remuneração fixa dos diretores é reajustada anualmente com base
nos dissídios coletivos da categoria.
Adicionalmente ao disposto acima, os valores de remuneração pagos pela Companhia
aos seus administradores são comparados periodicamente pelo Comitê de Nomeação e
Remuneração com os valores praticados pelo mercado, em empresas do mesmo porte,
em diversos setores de atuação, por meio da análise de pesquisas realizadas por
consultorias externas especializadas (como por exemplo, Mercer, Hay e Carreira Muller)
de forma que se possa aferir a sua competitividade e eventualmente avaliar a
necessidade de realização de reajuste em algum dos componentes da remuneração.
A remuneração variável de curto prazo dos diretores é calculada pelo Comitê de
Nomeação e Remuneração e está atrelada ao Lucro Líquido e Lucro antes do Imposto
de Renda e Contribuição Social (LAIR) e ROIC, conforme o caso, apurados anualmente
pela Companhia. As informações referentes à remuneração baseada em ações serão
detalhadas no item 13.4 desta Proposta de Administração.
iv. Razões que justificam a composição da remuneração
A composição da remuneração visa ao recrutamento e retenção dos profissionais
adequados às necessidades da Companhia e considera as composições referenciais de
mercado na época da contratação de cada profissional específico, baseado em suas
experiências e capacidade técnica.
v. a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato.
Não existem membros não remunerados pela Companhia.
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c) Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração:
Para a determinação de todos os itens de remuneração, são levadas em consideração a
performance do diretor e suas metas individuais. Para a remuneração variável, são
levados em consideração o Lucro Líquido e Lucro antes do Imposto de Renda e
Contribuição Social (LAIR) e ROIC.
d) Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho:
No ciclo anual do planejamento do plano de negócio da Companhia são definidas as
metas e desafios para os anos subsequentes que, por sua vez, são desdobrados por toda
a organização sob a forma de metas financeiras das operações de negócios e das
unidades, buscando estimular a melhoria contínua dos resultados gerais da Companhia.
Havendo o cumprimento das metas traçadas, os diretores da Companhia farão jus à
remuneração variável de curto prazo, que por sua vez pode ser parcialmente destinado
ao Plano de Opção de Ações da Companhia.
No mesmo sentido, o Plano de Opção de Ações da Companhia é valorizada com base no
aumento da cotação das ações em relação ao preço de exercício estipulado quando da
outorga das opções aos diretores da Companhia.
e) Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de
curto, médio e longo prazo:
A Companhia busca o alinhamento das práticas de remuneração com os interesses de
curto prazo por meio da atração e retenção de profissionais que agreguem valor ao seu
negócio.
A política de remuneração fixa alinha-se aos interesses de curto prazo da Companhia e
visa à recompensa imediata dos administradores, de acordo com as melhores práticas
do mercado, no que a Companhia entende ser suficiente para propiciar a retenção de
talentos no curto prazo.
Já as práticas de remuneração variável, em especial na forma de bônus anuais, atuam
como um híbrido entre os interesses de curto (ao referir-se aos resultados atingidos) e
também de médio prazo (resultados a atingir) da Companhia.
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Quanto às práticas de incentivos de longo prazo baseado em ações, conforme
detalhado no item 13.4 deste Formulário de Referência, asseguram o
comprometimento de seus beneficiários com a continuidade da Companhia e seus
interesses no longo prazo.
f) Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou
controladores diretos ou indiretos:
Não há membros do Conselho de Administração, da diretoria estatutária, do Conselho
Fiscal ou dos comitês com remuneração suportada por subsidiárias e controladas. A
Companhia não possui acionista controlador.
g) Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do
emissor:
Não há qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado
evento societário.
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13.2. Remuneração reconhecida no resultado dos três últimos exercícios sociais e a prevista para o exercício social corrente do conselho de
administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal:

Remuneração total prevista para o exercício social corrente (2017) – Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal 1

Total

Nº total de membros

9,00

4,00

3,00

16,00

Nº de membros remunerados

9,00

4,00

3,00

16,00

3.623.546

5.410.635

541.063

9.575.244

272.251

411.652

-

683.902

1.612.117

-

-

1.612.117

-

1.082.127

-

1.082.127

-

5.019.168

-

5.019.168

Órgão

Remuneração fixa anual, segregada em:
Salário ou pró-labore
Benefícios diretos e
indiretos
Remuneração por
participações em comitês
Outros 2
Remuneração variável, segredada em:
Bônus
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

343.094

-

343.094

291.667

-

-

291.667

-

933.744

-

933.744

5.799.580

13.200.419

541.063

19.541.063

Participação nos
resultados
Remuneração por
participações em
reuniões
Comissões
Outros
Benefícios pós-emprego
Benefícios motivados pela
cessação do cargo
Remuneração baseada em ações,
incluindo opções
Total da remuneração
1

A Companhia possui conselho fiscal de funcionamento não permanente. Valor previsto caso seja solicitada a instalação do conselho fiscal no exercício corrente.

2

Encargos sociais suportados pela Companhia.
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Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 – Valores Anuais
Órgão

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

9,00

3,00

3,00

15,00

Nº de membros remunerados

9,00

3,00

3,00

15,00

4.450.719

3.802.219

322.423

8.575.361

Benefícios diretos e
indiretos

220.682

233.012

-

453.694

Remuneração por
participações em comitês

570.203

-

-

570.203

-

645.395

-

645.395

-

4.402.164

-

4.402.164

-

-

Remuneração fixa anual, segregada em:
Salário ou pró-labore

Outros
Remuneração variável, segredada em:
Bônus
Participação nos
resultados

-
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Remuneração por
participações em
reuniões
Comissões

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outros

171.956

171.956

Benefícios pós-emprego

-

211.481

-

211.481

Benefícios motivados pela
cessação do cargo

-

1.116.615

-

1.116.615

Remuneração baseada em ações,
incluindo opções

-

-*

-

-

Total da remuneração

1

5.241.604

10.582.842

Encargos sociais suportados pela Companhia.

* Não houve outorga para a Diretoria Estatutária no período.
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322.423

16.146.870

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2015 – Valores Anuais
Órgão

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

9,50

3,00

3,00

15,50

Nº de membros remunerados

9,50

3,00

3,00

15,50

5.335.133

3.698.579

332.068

9.365.780

Benefícios diretos e
indiretos

438.577

190.455

-

629.032

Remuneração por
participações em comitês

779.001

-

-

779.001

-

613.802

-

613.802

-

-

-

-

-

-

Remuneração fixa anual, segregada em:
Salário ou pró-labore

Outros
Remuneração variável, segredada em:
Bônus
Participação nos
resultados
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Benefícios pós-emprego

-

237.223

-

237.223

Benefícios motivados pela
cessação do cargo

-

-

-

291.667

Remuneração baseada em ações,
incluindo opções

-

-*

-

-

Total da remuneração

6.552.711

Remuneração por
participações em
reuniões
Comissões
Outros

1

4.740.059

Encargos sociais suportados pela Companhia.

* Não houve outorga para a Diretoria Estatutária no período.
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332.068

11.624.838

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2014 – Valores Anuais
Órgão

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

11,00

3,00

3,00

17,00

Nº de membros remunerados

11,00

3,00

3,00

17,00

3.504.948

3.319.325

317.516

7.141.789

Benefícios diretos e
indiretos

322.967

187.486

-

510.453

Remuneração por
participações em comitês

549.591

-

-

549.591

-

560.570

-

560.570

-

-

-

-

-

-

Remuneração fixa anual, segregada em:
Salário ou pró-labore

Outros
Remuneração variável, segredada em:
Bônus
Participação nos
resultados
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Benefícios pós-emprego

-

227.532

-

227.532

Benefícios motivados pela
cessação do cargo

-

-

-

291.667

Remuneração baseada em ações,
incluindo opções

-

-*

-

-

4.377.506

4.294.913

317.516

8.989.935

Remuneração por
participações em
reuniões
Comissões
Outros

Total da remuneração
1

Encargos sociais suportados pela Companhia.

* Não houve outorga para a Diretoria Estatutária no período.
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13.3. Remuneração variável dos três últimos exercícios sociais e a prevista para o
exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do
conselho fiscal:

Remuneração variável prevista para o
exercício social corrente (2017)

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal(1)

Total

Número de membros

-

4

-

4

Número de membros remunerados

-

4

-

4

Bônus
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

-

3.011.501

-

3.011.501

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

-

7.026.835

-

7.026.835

Valor previsto no plano de
remuneração caso as metas sejam
atingidas

-

5.019.168

-

5.019.168

Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

-

-

-

-

Valor previsto no plano de
remuneração caso as metas sejam
atingidas

-

-

-

-
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Remuneração variável – exercício
social encerrado em 31/12/2016

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal(1)

Total

Número de membros

-

3

-

3

Número de membros remunerados

-

3

-

3

Bônus
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

-

2.031.768

-

2.031.768

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

-

4.402.164

-

4.402.164

Valor previsto no plano de
remuneração caso as metas sejam
atingidas

-

3.386.280

-

3.386.280

Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

-

-

-

-

Valor previsto no plano de
remuneração caso as metas sejam
atingidas

-

-

-

-

Remuneração variável – exercício
social encerrado em 31/12/2015

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal(1)

Total

Número de membros

-

3

-

3

Número de membros remunerados

-

3

-

3

Bônus
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

-

2.037.936

-

2.037.936

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

-

3.916.296

-

3.916.296
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Remuneração variável – exercício
social encerrado em 31/12/2015

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal(1)

Total

Valor previsto no plano de
remuneração caso as metas sejam
atingidas

-

2.910.366

-

2.910.366

Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

-

-

-

-

Valor previsto no plano de
remuneração caso as metas sejam
atingidas

-

-

-

-

Remuneração variável – exercício
social encerrado em 31/12/2014

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal(1)

Total

Número de membros

0

3

0

3

Número de membros remunerados

0

3

0

3

Bônus
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

-

3.105.763

-

3.105.763

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

-

3.882.204

-

3.882.204

Valor previsto no plano de
remuneração caso as metas sejam
atingidas

-

3.493.984

-

3.493.984

Valor efetivamente reconhecido no
resultado do exercício social

-

-

-

-

-

-

-

Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração

-
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Remuneração variável – exercício
social encerrado em 31/12/2014

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal(1)

Total

Valor máximo previsto no plano de
remuneração

-

-

-

-

Valor previsto no plano de
remuneração caso as metas sejam
atingidas

-

-

-

-

Valor efetivamente reconhecido no
resultado do exercício social
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13.4. Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da
diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício
social corrente:
1) Plano Opção de Compra de Ações
a) termos e condições gerais
A Companhia possui um Plano de Opção de Compra de Ações (o “Plano”), aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º de dezembro de 2009 e alterado na
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 9 de maio de 2014.
O Conselho de Administração é o órgão responsável por administrar o Plano, com
amplos poderes para sua organização, observadas as condições gerais do Plano.
Para fazer frente ao exercício das opções outorgadas no âmbito do Plano, a Companhia
poderá utilizar-se de novas ações a serem emitidas por meio de aumento de capital,
bem como de ações mantidas em tesouraria.
O Conselho de Administração criará, no âmbito do Plano e em conformidade com as
necessidades da Companhia, periodicamente, Programas de Opção de Compra de Ações
(os “Programas”), nos quais serão definidos: (i) os beneficiários; (ii) o número total de
ações da Companhia objeto de outorga e, eventualmente, a divisão em lotes; (iii) o preço
de exercício; (iv) o prazo de carência durante o qual a opção não poderá ser exercida, os
períodos para o exercício das opções e as datas limite para o exercício total ou parcial
da opção e em que os direitos decorrentes da opção expirarão; (v) eventuais restrições
à disponibilidade das ações recebidas pelo exercício da opção; e (vi) quaisquer termos e
condições que não sejam contrários às diretrizes estabelecidas no Plano.
São elegíveis para participar do Plano os gestores da Companhia e de suas controladas
que participem do programa de incentivo de Participação nos Resultados, conforme
definido abaixo. Para de fato receberem as opções de compra de ações no âmbito do
Plano e dos respectivos Programas, os gestores (“Beneficiários”) deverão destinar
parcela da gratificação anual paga pela Companhia, referente ao ano anterior, a título
de participação nos lucros, líquida de imposto de renda e outros encargos incidentes
(“Participação nos Resultados”), para aquisição, em bolsa de valores, de ações de
emissão da Companhia (“Ações Próprias”) e nos percentuais definidos em cada
Programa. É importante esclarecer que a destinação da Participação nos Resultados
para aquisição de Ações Próprias é uma faculdade do Beneficiário.
Atualmente os membros do Conselho de Administração não são beneficiários do Plano.
Até a presente data, por meio dos Programas já lançados, a Companhia adotou o modelo
descrito abaixo para suas outorgas de opções.
Os Beneficiários deverão destinar 75%, 50% ou 25% da Participação nos Resultados paga
pela Companhia para a aquisição de Ações Próprias (“Porcentagem da Participação nos
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Resultados”). A Porcentagem da Participação nos Resultados destinada para aquisição
de Ações Próprias determinará os números de opções que terá direito a exercer. Caso o
Beneficiário deixe de destinar a Porcentagem da Participação nos Resultados à aquisição
de Ações Próprias, não fará jus ao recebimento das opções.
Para o Quinto Programa, último programa aberto, o Conselho de Administração decidiu
outorgar ao Beneficiário, nos termos da Cláusula 3.2.1 do Plano de Opção de Compra de
Ações, um número de opções equivalente a 25% da sua Participação nos Resultados, de
acordo com a formula abaixo, sem a contrapartida de aquisição em Bolsa de Valores de
Ações Próprias. O Participante que decidir investir os percentuais do seu PRP, além dos
25% mencionados acima, receberá opções adicionais de acordo com a formula abaixo.
A Porcentagem da Participação nos Resultados deverá ser definida livremente pelo
Beneficiário e utilizadas para aquisição das Ações Próprias, dentro dos prazos
determinados nos respectivos Programas e nos limites dispostos acima, e
posteriormente comprovada à Companhia, mediante apresentação da respectiva nota
de corretagem.
Qualquer valor destinado pelo Beneficiário à aquisição de Ações Próprias, acima dos
percentuais definidos de 75%, 50% e 25%, será desconsiderado, sendo o valor destinado
sempre arredondado, de maneira a considerar sempre o percentual de destinação
imediatamente abaixo.
Decorrido os prazos mencionados acima, o número de opções que cada Beneficiário terá
direito será definido mediante a aplicação da seguinte fórmula:
O = (B*M)/P
Onde:
“O”: número de opções outorgadas ao Beneficiário;
“B”: valor, em reais, da Participação nos Resultados destinado pelo
Beneficiário à aquisição de Ações Próprias;
“M”: múltiplo sobre o valor da Participação nos Resultados destinado à
aquisição de Ações Próprias, definido conforme as especificações abaixo;
e
“P”: preço médio da ação da Companhia nos 20 pregões da
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros,
imediatamente subsequentes ao término do prazo para a compra das
Ações Próprias.
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O múltiplo “M” mencionado acima terá um valor numérico fixo para cada Beneficiário,
que será o seguinte:
(i) se o Beneficiário tiver destinado 75% da Participação nos Resultados
para aquisição de Ações Próprias, “M” será equivalente a 2,0;
(ii) se o Beneficiário tiver destinado 50% da Participação nos Resultados
para aquisição de Ações Próprias, “M” será equivalente a 1,5; e
(iii) se o Beneficiário tiver destinado 25% da Participação nos Resultados
para aquisição de Ações Próprias, “M” será equivalente a 1,0.
Uma vez definido o número de opções, conforme os critérios mencionados acima, o
Conselho de Administração fixará os termos e as condições de cada opção em Contrato
de Outorga de Opção de Compra de Ações (o “Contrato”), a ser celebrado com cada
Beneficiário. O Contrato deverá definir o número de ações que o Beneficiário de fato
terá direito de adquirir ou subscrever com o exercício das opções, bem como o preço
por ação e quaisquer outros termos e condições que não estejam em desacordo com o
Plano ou o respectivo Programa.
O preço de exercício das opções será equivalente ao preço médio da ação da Companhia
nos 20 pregões da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros,
imediatamente anteriores à data inicial para a aquisição das Ações Próprias, a ser
estabelecida no Programa, podendo ser atualizado monetariamente com base na
variação de um índice de preços a ser determinado pelo Conselho de Administração em
cada Programa.
A aquisição das opções objeto do Plano deverá ser realizada mediante pagamento em
até 5 dias úteis após a data da efetiva transferência das ações, em moeda corrente
nacional por meio de: (i) cheque nominal à Companhia; (ii) transferência bancária para
conta indicada pela Companhia; ou (iii) qualquer outra forma de pagamento
expressamente permitida pela Companhia e previamente comunicada ao Beneficiário,
por escrito.
Adicionalmente, conforme os Programas lançados até a presente data, as opções são
divididas em 3 lotes anuais iguais, em termos de quantidade de opções, exercíveis,
respectivamente, em 2, 3 e 4 anos contados da data do inicio de cada Programa.
Terminado o correspondente prazo de carência, cada Lote Anual poderá ser exercido,
total ou parcialmente, numa única ou em diversas ocasiões, e a qualquer tempo, pelo
prazo final e extintivo de 3 anos, mediante notificação à Companhia, a cada exercício,
com prazo de antecedência de 10 dias. Após o decurso deste prazo, o Beneficiário
perderá o direito ao exercício das opções do lote anual correspondente, sem direito a
indenização.
No tocante à transferência de ações no âmbito do Plano, salvo decisão específica em
contrário do Conselho de Administração, caso o Beneficiário venda, transfira ou, de
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qualquer forma, aliene as Ações Próprias, em quantidade superior ou não proporcional
as opções já exercidas que lhe foram outorgadas, caducarão, sem direito a qualquer
indenização, todas as opções ainda não exercidas, estejam elas livres para exercício ou
não. O disposto acima também se aplica caso o Beneficiário onere as Ações Próprias ou
institua sobre elas qualquer gravame que possa impedir a execução do disposto neste
Plano.
Já, no tocante das ações subscritas ou adquiridas em virtude do exercício das opções,
estas estarão livres e desembaraçadas para alienação a qualquer momento, a partir da
sua data de aquisição.
b) principais objetivos do plano
Conforme definido, no Capítulo I do Plano, os principais objetivos são:
•
Estimular a expansão da Companhia de forma a atingir as metas
empresariais estabelecidas, mediante a criação de incentivos que visem
uma maior integração de seus empregados, na qualidade de acionistas da
Companhia;
•
Possibilitar à Companhia a manutenção de seus profissionais,
oferecendo-lhes, como vantagem e incentivo adicional, a oportunidade
de se tornarem acionistas da Companhia, nos termos, condições e formas
previstos no Plano; e
•
Promover o bom desempenho da Companhia e dos interesses de
seus acionistas mediante um comprometimento de longo prazo por parte
de seus administradores e empregados.
c)

forma como o plano contribui para esses objetivos

O Plano contribui para os objetivos apresentados no item “b” acima, por meio do maior
alinhamento dos objetivos pessoais e financeiros dos Beneficiários com os objetivos de
longo prazo da Companhia e de seus acionistas.
O retorno do capital investido pelos Beneficiários no âmbito do Plano fica intimamente
ligado ao bom desempenho da Companhia, dado que para participar do Plano os
Beneficiários devem comprometer parte da gratificação anual na compra de ações da
Companhia em bolsa de valores e, ainda, o exercício das opções se mostra vantajosa
com a valorização das ações de emissão da Companhia.
d) como o plano se insere na política de remuneração do emissor
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O Plano e as outorgas de opções realizadas em seu âmbito integram a política de
remuneração da Companhia de maneira a balancear a composição da remuneração de
seus executivos entre diferentes indicadores e componentes relacionados com o
desempenho de curto, médio e longo prazo, ao vincular parte dos possíveis ganhos dos
executivos ao desempenho da Companhia no longo prazo, seja pelo ganho decorrente
da valorização das ações, seja pela possibilidade de exercício das opções em condições
mais vantajosas se comparadas ao valor das ações negociadas em bolsa. Desta forma, a
Companhia reforça a meta dos executivos de criar valor para seus acionistas, alinhando
o objetivo de sua política de remuneração com as perspectivas dos investidores.
e) como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto,
médio e longo prazo
A estratégia de remuneração como um todo tem por objetivo reforçar o alinhamento
dos interesses dos administradores e dos acionistas, no horizonte de tempo que vai do
médio ao longo prazo, especialmente ao condicionar o exercício das opções ao decurso
do prazo de carência. Assim, os ganhos para as partes estão fortemente vinculados à
entrega de resultados e à valorização dos negócios da Companhia ao longo do tempo,
servindo para estimular a geração de resultados desde o curto prazo, e com efeitos
agregados para o longo prazo.
Ao mesmo tempo, a possibilidade de ganhos acima da média de mercado atrai e retém
os profissionais desejados pela organização, contribuindo para sua permanência
durante os prazos aplicáveis.
f)

número máximo de ações abrangidas

As opções outorgadas no âmbito do Plano não poderão ultrapassar, durante o prazo de
vigência deste, o limite máximo de 5% do total de ações do capital social da Companhia,
a qualquer tempo, considerando-se neste total o efeito da diluição decorrente do
exercício de todas as opções concedidas e não exercidas. Na data deste documento, esta
quantia corresponde a 4.743.168 ações ordinárias de emissão da Companhia.
g) número máximo de opções a serem outorgadas
Cada opção assegura ao Beneficiário o direito de adquirir uma ação ordinária da
Companhia. Sendo assim, a quantidade de opções outorgadas está atrelada ao limite de
diluição descrito no item “f” acima. Na data deste documento, esta quantia corresponde
a 4.500.205 opções.
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h) condições de aquisição de ações
Após o recebimento da Participação nos Resultados, o Beneficiário deverá destinar
parte do valor recebido à aquisição de Ações Próprias, nos termos de cada Programa.
Uma vez comprovada tal aquisição, mediante apresentação da respectiva nota de
corretagem, o Beneficiário terá então direito ao recebimento das opções, na quantidade
definida pelo Conselho de Administração. Cada Programa deverá definir, dentre outros,
os prazos de carência que deverão ser respeitados, bem como se as opções serão ou
não divididas em lotes.
Para o exercício das opções, cada Beneficiário deverá comunicar à Companhia ou à
controlada em que desempenhe suas funções, conforme o caso, por escrito, sobre a sua
decisão de exercer a opções, com antecedência mínima de 10 dias da data de exercício.
Quando decorrido o respectivo prazo de carência e informado a Companhia nos termos
acima, o Beneficiário deverá pagar o preço de exercício, determinado nos termos do
Plano e respectivo Programa, em até 5 dias úteis após a data da efetiva transferência
das ações pela Companhia, em moeda corrente nacional por meio de: (i) cheque
nominal à Companhia; (ii) transferência bancária para conta indicada pela Companhia;
ou (iii) qualquer outra forma de pagamento expressamente permitida pela Companhia
e previamente comunicada ao Beneficiário, por escrito.
Até a presente data, nos termos do Programas já lançados, a partir do 2º ano das
aquisições das ações próprias no mercado o Beneficiário terá o direito de adquirir da
tesouraria da Companhia 1/3 das opções a que ele tem direito, conforme as regras do
Programa, ao preço de exercício estabelecido quando da compra das ações próprias,
corrigidos pelo IPCA. Essa mesma regra será aplicada anualmente até que se complete
os 3/3 das opções.
i)

critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

As Ações Próprias serão adquiridas pelo Beneficiário em bolsa de valores a preços de
mercado.
Já o preço de exercício das opções é calculado pelo valor médio das ações da Companhia
nos 20 pregões da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros,
imediatamente anteriores à data inicial para a aquisição das Ações Próprias, a ser
estabelecida no Programa, podendo ser atualizado monetariamente com base na
variação de um índice de preços a ser determinado pelo Conselho de Administração em
cada Programa.
j)

critérios para fixação do prazo de exercício
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Segundo o Plano, o Conselho de Administração deverá estabelecer os prazos de carência
de cada outorga nos Programas a serem lançados.
Nos termos dos Programas já lançados, as opções serão divididas em 3 lotes anuais
iguais, em termos de quantidade de opções, exercíveis, respectivamente, em 2, 3 e 4
anos contados da data de cada Programa. Terminado o correspondente prazo de
carência, cada lote anual poderá ser exercido, total ou parcialmente, numa única ou em
diversas ocasiões, e a qualquer tempo, pelo prazo final e extintivo de 3 anos, mediante
notificação à Companhia, a cada exercício, com prazo de antecedência de 10 dias. Após
o decurso deste prazo, o Beneficiário perderá o direito ao exercício das opções do lote
anual correspondente, sem direito a indenização.
k) forma de liquidação
Para fazer frente ao exercício das opções outorgadas no âmbito do Plano, a Companhia
poderá utilizar-se de novas ações a serem emitidas por meio de aumento de capital,
bem como de ações mantidas em tesouraria.
As opções poderão ser exercidas total ou parcialmente durante o prazo e nos períodos
fixados nos Programas e nos respectivos Contratos.
Para o exercício das opções, cada Beneficiário deverá comunicar à Companhia ou à
controlada em que desempenhe suas funções, conforme o caso, por escrito, sobre a sua
decisão de exercer a opções, com antecedência mínima de 10 dias da data de exercício.
Nos termos do Plano, o Beneficiário deverá pagar o preço de exercício em até 5 dias
úteis após a data da efetiva transferência das ações pela Companhia, em moeda
corrente nacional por meio de: (i) cheque nominal à Companhia; (ii) transferência
bancária para conta indicada pela Companhia; ou (iii) qualquer outra forma de
pagamento expressamente permitida pela Companhia e previamente comunicada ao
Beneficiário, por escrito.
Os Beneficiários estarão sujeitos às regras restritivas ao uso de informações privilegiadas
aplicáveis às companhias abertas em geral e àquelas estabelecidas pela Companhia.
l)

restrições à transferência das ações

Salvo decisão específica em contrário do Conselho de Administração, caso o Beneficiário
venda, transfira ou, de qualquer forma, aliene as Ações Próprias, em quantidade
superior ou não proporcional as opções já exercidas, caducarão, sem direito a qualquer
indenização, todas as opções ainda não exercidas, estejam elas livres para exercício ou
não. Após o exercício das as opções outorgadas ao Beneficiário, as Ações Próprias
ficarão livres e desembaraçadas de forma proporcional as opções exercidas, para
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alienação a qualquer tempo. O disposto acima também se aplica caso o Beneficiário
onere as Ações Próprias ou institua sobre elas qualquer gravame que possa impedir a
execução do disposto no Plano.
As Ações subscritas ou adquiridas em virtude do exercício das opções, estarão livres e
desembaraçadas para alienação a qualquer momento, a partir da sua data de aquisição.
m) critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração
ou extinção do plano
O Conselho de Administração poderá, a qualquer tempo, sempre observado o disposto
abaixo: (i) alterar ou extinguir o Plano, no interesse da Companhia; (ii) estabelecer a
regulamentação aplicável aos casos omissos; e (iii) prorrogar, mas nunca antecipar, o
prazo final para o exercício das opções vigentes.
Não obstante o disposto acima, nenhuma decisão do Conselho de Administração
poderá, excetuados os ajustamentos permitidos pelo Plano, aumentar o limite total
das ações que possam ser conferidas pelo exercício de opções outorgadas, conforme
definido no item “f” acima, nem alterar ou prejudicar quaisquer direitos ou obrigações
de qualquer acordo ou outorga existente sobre opção de compra sem o
consentimento do Beneficiário.
Na hipótese de transformação, incorporação, fusão, cisão ou reorganização da
Companhia, na qual a Companhia não seja a sociedade remanescente ou, em qualquer
caso, deixe de ter suas ações admitidas à negociação em bolsa de valores, as opções dos
Programas em vigência, a critério do Conselho de Administração, poderão ser
transferidas para a companhia sucessora ou terão seus prazos de carência antecipados,
por determinado prazo, para que possam ser exercidas pelo Beneficiário. Após o
referido prazo, o Plano terminará e todas as opções outorgadas não exercidas caducarão
sem direito à indenização.
Na hipótese de dissolução ou liquidação da Companhia, os Beneficiários poderão
exercer suas opções, que já possam ser exercidas, no período compreendido entre a
data da convocação da assembleia geral de acionistas que tiver por objeto deliberar
sobre a dissolução ou liquidação da Companhia e a data de realização da mesma. Após
a realização desta, tais opções, bem como o Plano, Programas e Contratos vigentes,
serão todos extintos.
n) efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos
previstos no plano de remuneração baseado em ações
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Salvo decisão em contrário do Conselho de Administração, no caso de término do
contrato de trabalho ou do mandato do Beneficiário por iniciativa da Companhia, sem
justa causa, caducarão, sem aviso prévio nem qualquer indenização, todas as opções
outorgadas cujo prazo de carência ainda não tenha decorrido. Neste caso, o Beneficiário
terá o direito de exercer as opções cujos prazos de carência já tenham decorrido, no
prazo de 30 dias.
Salvo decisão em contrário do Conselho de Administração, no caso de término do
contrato de trabalho ou do mandato do Beneficiário por iniciativa da Companhia, por
justa causa, ou por iniciativa do Beneficiário, caducarão, sem aviso prévio nem
indenização, todas as opções outorgadas e ainda não exercidas, tendo ou não decorrido
os respectivos prazos de carência.
Se o Beneficiário falecer ou tornar-se permanentemente inválido para o exercício de sua
função na Companhia, as opções cujo prazo de carência já tenha decorrido poderão ser
exercidas pelo Beneficiário ou por seus herdeiros e sucessores, conforme o caso, por um
período de 1 ano a contar da data do óbito ou invalidez permanente. Já as opções cujo
prazo de carência ainda não tenha decorrido caducarão sem direito a indenização.
Nesse caso, as Ações Próprias de titularidade do Beneficiário ficarão livres e
desembaraçadas para venda a qualquer momento.
Salvo decisão em contrário do Conselho de Administração, na hipótese de
aposentadoria do Beneficiário, caducarão, sem aviso prévio nem qualquer indenização,
todas as opções cujo prazo de carência ainda não tenha decorrido. Neste caso, o
Beneficiário terá o direito de exercer as opções cujos prazos de carência já tenham
decorrido, no prazo de 90 dias a contar da data de aposentadoria, ou até o termino do
prazo para o exercício da opção, se restar prazo inferior a 90 dias.
Ressalta-se que nos exercícios de 2016, 2015 e 2014 não houve outorga para a Diretoria
Estatutária.
2) Plano de Incentivo de Longo Prazo
a) termos e condições gerais
A Companhia possui um Plano de Incentivo de Longo Prazo (“ILP”), aprovado pelo
Conselho de Administração da Companhia, o qual configura o pagamento de um prêmio
a determinados executivos da Companhia.
São elegíveis para participar do ILP os principais gestores da Companhia e de suas
controladas, conforme determinação do Conselho de Administração. Atualmente os
membros do Conselho de Administração não são beneficiários do Plano.
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O Conselho de Administração é o órgão responsável por administrar o ILP, com amplos
poderes para sua organização, observadas as condições gerais do ILP.
De acordo com os termos do ILP, o Conselho de Administração criará Programas,
periodicamente, no âmbito do Plano e em conformidade com os planos estratégicos da
Companhia, nos quais serão definidos: (i) os Beneficiários; (ii) o valor de referência do
prêmio que o Beneficiário fará jus; (iii) os prazos e condições para o recebimento
prêmio; e (v) demais termos, condições e restrições aplicáveis ao respectivo Programa,
que não sejam contrários às diretrizes gerais deste Plano.
O valor do prêmio será fixado da seguinte forma: (a) o Conselho de Administração fixará,
a seu critério, para cada outorgado, um número de salários bruto mensais do
Beneficiário, o qual será multiplicado por um fator determinado pelo Conselho de
Administração (“Fator Referencial”); (b) o fator referência será dividido pelo valor do
preço médio da ação de emissão da Companhia dos últimos 20 (vinte) pregões; e (c) as
unidades resultantes de tal divisão serão separadas, em partes iguais, em dois grupos,
sendo o primeiro grupo denominado Restricted Stock Units (“RSU”) e o segundo grupo
denominado Performance Shares (“PS”).
Frise-se que o Valor de Referência relativo aos administradores da Companhia será
fixado pelo Conselho de Administração observando-se o montante global da
remuneração dos administradores estabelecidos pela Assembleia Geral Ordinária da
Companhia.
Sem prejuízo dos demais termos e condições estabelecidos nos respectivos Programas,
as RSUs serão liquidadas em três tranches distintas, sendo: (a) 33,4% (trinta e três vírgula
quatro por cento) das RSUs liquidadas no 2º aniversário da data de outorga; (b) 33,3%
(trinta e três vírgula três por cento) das RSU liquidadas no 3º aniversário da data de
outorga; e (c) 33,3% (trinta e três vírgula três por cento) das RSUs liquidadas no 4º
aniversário da data de outorga. O montante a ser pago ao beneficiário por cada RSU
liquidada será equivalente ao preço médio ponderado das ações da Companhia
negociadas nos 10 (dez) pregões anteriores à data de liquidação aplicável.
Por sua vez, sem prejuízo dos demais termos e condições estabelecidos nos respectivos
Programas, as PSs serão liquidadas no 4º aniversário da data de outorga, ressalvado que
as PSs somente serão devidas e pagas pela Companhia ao beneficiário de acordo com o
atingimento das metas estabelecidas pelo Conselho de Administração com base no ROIC
médio apurado nos anos fiscais relativos ao respectivo Programa. As efetivas metas de
ROIC e montantes devidos serão estabelecidas pelo Conselho de Administração. O
montante a ser pago ao Beneficiário por cada PS liquidada será equivalente ao preço da
ação da Companhia negociadas na data de liquidação aplicável.
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O pagamento dos montantes referentes à liquidação das RSUs ou PSs serão realizados
pela Companhia exclusivamente moeda corrente, não havendo pagamento mediante
entrega de ações de emissão da Companhia.
b) principais objetivos do plano
Os objetivos principais do ILP são os seguintes:
(a) promover o bom desempenho da Companhia e o atendimento dos interesses de seus
acionistas por meio de um comprometimento de longo prazo pelos administradores e
empregados da Companhia;
(b) possibilitar à Companhia a manutenção de seus principais profissionais, assim como
a atração de novos talentos; e
(c) alinhar a remuneração e benefícios outorgados aos administradores e empregados
da Companhia (i) com a performance das ações de emissão da Companhia nas bolsas de
valores e/ou mercados de balcão organizados em que sejam negociadas; e (ii) com a
performance econômico-financeira da Companhia.
c) forma como o plano contribui para esses objetivos
O ILP contribui para os objetivos apresentados no item “b” acima, por meio do maior
alinhamento dos objetivos pessoais e financeiros dos beneficiários com os objetivos de
longo prazo da Companhia e de seus acionistas. O recebimento do prêmio pelos
beneficiários no âmbito do ILP fica atrelado ao bom desempenho da Companhia,
particularmente no que se refere à valorização das ações da Companhia e de
atingimento das metas de ROIC.
d) como o plano se insere na política de remuneração do emissor
O Plano e as outorgas de opções realizadas em seu âmbito integram a política de
remuneração da Companhia de maneira a balancear a composição da remuneração de
seus executivos entre diferentes indicadores e componentes relacionados com o
desempenho de curto, médio e longo prazo, ao vincular parte dos possíveis ganhos dos
executivos ao desempenho da Companhia no longo prazo. Desta forma, a Companhia
reforça a meta dos executivos de criar valor para seus acionistas, alinhando o objetivo
de sua política de remuneração com as perspectivas dos investidores.
e) como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto,
médio e longo prazo
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A estratégia de remuneração como um todo tem por objetivo reforçar o alinhamento
dos interesses dos administradores e dos acionistas, no horizonte de tempo que vai do
médio ao longo prazo, especialmente ao condicionar o recebimento do ILP ao decurso
do prazo de carência e atingimento das metas de ROIC. Assim, os ganhos para as partes
estão fortemente vinculados à entrega de resultados e à valorização dos negócios da
Companhia ao longo do tempo, servindo para estimular a geração de resultados desde
o curto prazo, e com efeitos agregados para o longo prazo.
Ao mesmo tempo, a possibilidade de ganhos acima da média de mercado atrai e retém
os profissionais desejados pela organização, contribuindo para sua permanência
durante os prazos aplicáveis.
f)

número máximo de ações abrangidas

O ILP não abrange ações da companhia, trata-se do pagamento de um prêmio em moeda
corrente, na forma de RSU e PS, conforme descritas no item a) acima.
g) número máximo de opções a serem outorgadas
O ILP não envolve outorga de opções aos administradores da Companhia, trata-se do
pagamento de um prêmio em moeda corrente, na forma de RSU e PS, conforme
descritas no item a) acima.
h) condições de aquisição de ações
O ILP não envolve aquisição de ações pelos administradores da Companhia, trata-se do
pagamento de um prêmio em moeda corrente, na forma de RSU e PS, conforme
descritas no item a) acima.
i)

critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

O ILP não envolve preço de aquisição ou exercício para aquisição de ações pelos
administradores da Companhia, trata-se do pagamento de um prêmio em moeda
corrente, na forma de RSU e PS, conforme descritas no item a) acima.
j)

critérios para fixação do prazo de exercício

De forma a alinha a performance dos administradores da Companhia aos resultados da
Companhia no longo prazo, o ILP estabelecer que as RSUs serão liquidadas em três
tranches distintas, de um terço cada, liquidas nos 2º, 3º e 4º aniversário da data de
outorga, respectivamente. As PSs serão liquidadas no 4º aniversário da data de outorga.
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k) forma de liquidação
O pagamento dos montantes referentes à liquidação das RSUs ou PSs serão realizados
pela Companhia exclusivamente em moeda corrente, não havendo pagamento
mediante entrega de ações de emissão da Companhia.
l)

restrições à transferência das ações

Não há transferência de ações no âmbito do ILP.
m) critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração
ou extinção do plano
Não há critérios ou eventos específicos que quando observados ocasionarão a
suspensão, alteração ou extinção do plano. Todavia, o Conselho de Administração da
Companhia, órgão responsável pela administração do plano, poderá a seu critério
alterar ou extinguir o plano.
n) efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos
previstos no plano de remuneração baseado em ações
Salvo decisão em contrário do Conselho de Administração: (i) no caso de término do
contrato de trabalho ou do mandato do beneficiário, por qualquer razão, caducarão
todas as RSUs e PSs outorgadas ao Beneficiário. Se o Beneficiário aposentar-se, deixando
de exercer suas atividades na Companhia, falecer ou tornar-se permanentemente
inválido para o exercício de sua função, as RSUs a ele outorgadas serão devidas
proporcionalmente ao tempo em que seu contrato de trabalho ou mandato
permaneceu em vigor; e (ii) as PSs somente serão devidas e pagas na medida em que os
respectivos beneficiários permaneçam continuamente vinculados à Companhia, pelo
período compreendido entre a data de outorga e data de liquidação aplicável
13.5. Remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos três últimos
exercícios sociais e a prevista para o exercício social corrente, do conselho de
administração e da diretoria estatutária:
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Plano de Opção de Compra de Ações:
Remuneração baseada em
ações prevista para o exercício
social de 31/12/2017
Número de membros
Número de membros
remunerados
Data de outorga
Quantidade de opções
outorgadas
Prazo para que as opções se
tornem exercíveis
Prazo máximo para exercício das
opções
Prazo de restrição à
transferência das ações

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

N/A

4*

N/A

4*

Outorga de opção de compras de ações
N/A
2017

2016

2015

-

-

-

-

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

N/A

N/A

N/A

R$ 26,96

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor justo das opções na data da outorga
2017
2016
N/A
N/A
Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções outorgadas
2017
2016
N/A
N/A
* Número de membros previsto para o exercício social de 2017.
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2015
N/A
2015
N/A

Remuneração baseada em
ações reconhecida no exercício
social de 31/12/2016
Número de membros
Número de membros
remunerados
Data de outorga
Quantidade de opções
outorgadas
Prazo para que as opções se
tornem exercíveis

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

-

3

-

3

Outorga de opção de compras de ações
N/A
2015
-

-

2014

2013

20.035

20.035

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Prazo máximo para exercício das
opções

Prazo de restrição à
transferência das ações

1/3 em
01/04/2016
1/3 em
01/04/2017
1/3 em
01/04/2018
1/3 em
01/04/2019
1/3 em
01/04/2020
1/3 em
01/04/2021

Preço médio ponderado de exercício
(a) Das opções em aberto no
início do exercício social
(b) Das opções perdidas durante
o exercício social
(c) Das opções exercidas
durante o exercício social
(d) Das opções expiradas
durante o exercício social
2016

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor justo das opções na data da outorga
2015

2014
1/3 do total = R$ 7,13
N/A
N/A
1/3 do total = R$ 9,43
1/3 do total = R$ 10,37
Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções outorgadas
2016
2015
2014
N/A
0,02%
0,02%

Remuneração baseada em
ações reconhecida no exercício
social de 31/12/2015
Número de membros
Número de membros
remunerados
Data de outorga

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

-

3

-

3

Outorga de opção de compras de ações
N/A
2015
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2014

2013

Remuneração baseada em
ações reconhecida no exercício
social de 31/12/2015
Quantidade de opções
outorgadas
Prazo para que as opções se
tornem exercíveis
Prazo máximo para exercício das
opções
Prazo de restrição à
transferência das ações

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

-

-

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

20.035

-

1/3 em 01/04/2016
1/3 em 01/04/2017
1/3 em 01/04/2018
1/3 em 01/04/2019
1/3 em 01/04/2020
1/3 em 01/04/2021

N/A

N/A

N/A

N/A

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

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor justo das opções na data da outorga
2014
1/3 do total = R$ 7,13
N/A
1/3 do total = R$ 9,43
1/3 do total = R$ 10,37
Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções outorgadas
2015
2014
N/A
0,02%
2015

Remuneração baseada em
ações reconhecida no exercício
social de 31/12/2014
Número de membros
Número de membros
remunerados
Data de outorga
Quantidade de opções
outorgadas
Prazo para que as opções se
tornem exercíveis
Prazo máximo para exercício das
opções
Prazo de restrição à
transferência das ações

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

-

3

-

3

Outorga de opção de compras de ações
N/A
2014
N/A

N/A
N/A

20.035
1/3 em 01/04/2016
1/3 em 01/04/2017
1/3 em 01/04/2018
1/3 em 01/04/2019
1/3 em 01/04/2020
1/3 em 01/04/2021
N/A

2013
N/A

2013
N/A

2013

2012

-

2.367

N/A

N/A

1/3 em 01/04/2014
1/3 em 01/04/2015
1/3 em 01/04/2016
1/3 em 01/04/2017
1/3 em 01/04/2018
1/3 em 01/04/2019

N/A

N/A

N/A

N/A

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

N/A

N/A

Página 111 de 126

Remuneração baseada em
ações reconhecida no exercício
social de 31/12/2014
(b) Das opções perdidas durante
o exercício social
(c) Das opções exercidas
durante o exercício social
(d) Das opções expiradas
durante o exercício social

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor justo das opções na data da outorga
2014
2013
2012
1/3 do total = R$ 7,13
1/3 do total = R$ 7,45
1/3 do total = R$ 9,43
N/A
1/3 do total = R$ 9,09
1/3 do total = R$ 10,37
1/3 do total = R$ 10,59
Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções outorgadas
2014
2013
2012
0,02%
N/A
0,002%

Plano de Incentivo de Longo Prazo:
Remuneração baseada em
ações prevista para o exercício
social de 31/12/2017
Número de membros
Número de membros
remunerados
Data de outorga
Quantidade total de RSUs e PSs
outorgadas
Prazo de liquidação das RSUs e
PSs

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

N/A

4*

N/A

4*

N/A
-

N/A

Prazo máximo para liquidação
das RSUs e PSs
N/A

Prazo de restrição à
transferência das RSUs e PSs

N/A

Outorga de RSUs e PSs
2017

2016

2015

181.922

117.980

-

RSUs 33,4%
27/04/2019
RSUs 33,3%
27/04/2020
RSUs 33,3%
27/04/2021
PSs 100%
27/04/2021
RSUs 33,4%
27/04/2019
RSUs 33,3%
27/04/2020
RSUs 33,3%
27/04/2021
PSs 100%
27/04/2021

RSUs 33,4%
27/04/2018
RSUs 33,3%
27/04/2019
RSUs 33,3%
27/04/2020
PSs 100%
27/04/2020
RSUs 33,4%
27/04/2018
RSUs 33,3%
27/04/2019
RSUs 33,3%
27/04/2020
PSs 100%
27/04/2020

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Preço médio ponderado de exercício
(a) Das RSUs e PSs em aberto no
início do exercício social

N/A

N/A
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Remuneração baseada em
ações prevista para o exercício
social de 31/12/2017
(b) Das RSUs e PSs perdidas
durante o exercício social
(c) Das RSUs e PSs exercidas
durante o exercício social
(d) Das opções expiradas
durante o exercício social

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor justo das RSUs e PSs na data da outorga
2017
2016
N/A
N/A
Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções outorgadas
2017
2016
N/A
N/A

Remuneração baseada em
ações reconhecida no exercício
social de 31/12/2016
Número de membros
Número de membros
remunerados
Data de outorga
Quantidade total de RSUs e PSs
outorgadas
Prazo de liquidação das RSUs e
PSs

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

-

3

-

3

N/A
-

N/A

Prazo máximo para liquidação
dasRSUs e PSs
N/A

Prazo de restrição à
transferência das RSUs e PSs

N/A

Outorga de RSUs e PSs
2016
117.980
RSUs 33,4%
27/04/2018
RSUs 33,3%
27/04/2019
RSUs 33,3%
27/04/2020
PSs 100%
27/04/2020
RSUs 33,4%
27/04/2018
RSUs 33,3%
27/04/2019
RSUs 33,3%
27/04/2020
PSs 100%
27/04/2020
N/A

2015
N/A
2015
N/A

2015

2014

-

-

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Preço médio ponderado de exercício
(a) Das RSUs e PSs em aberto no
início do exercício social
(b) Das RSUs e PSs perdidas
durante o exercício social
(c) Das RSUs e PSs exercidas
durante o exercício social
(d) Das opções expiradas
durante o exercício social

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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Remuneração baseada em
ações reconhecida no exercício
social de 31/12/2016

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Valor justo das RSUs e PSs na data da outorga
2016
2015
N/A
N/A
Diluição potencial no caso do exercício de todas as RSUs e PSs outorgadas
2016
2015
N/A
N/A

2014
N/A
2014
N/A

O Plano de Incentivo de Longo Prazo foi criado em 2016, razão pela qual não se
apresentam as tabelas dos exercícios de 2015 e 2014.
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13.6. Informações sobre as opções em aberto do conselho de administração e da
diretoria estatutária ao final do último exercício social:
Plano de Opção de Compra de Ações:
Remuneração baseada em
ações reconhecida no exercício
social de 31/12/2016
Número de membros
Número de membros
remunerados

Quantidade

Data em que serão exercíveis

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

-

3

-

3

Opções de compras de ações não exercíveis
N/A
2016
-

2015
-

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

R$ 26,96

N/A

1/3 do total = R$
1,33
1/3 do total = R$
2,12
1/3 do total = R$
3,16

-

-

Prazo máximo para exercício das
opções

Preço médio ponderado de
exercício

Valor justo das opções no
último dia do exercício social

Quantidade
Prazo máximo para exercício das
opções
Prazo de restrição à
transferência das ações
Preço médio ponderado de
exercício
Valor justo das opções no
último dia do exercício social
Valor justo do total das opções
no último dia do exercício social

2014
20.035
1/3 em
01/04/2016
1/3 em
01/04/2017
1/3 em
01/04/2018
1/3 em
01/04/2019
1/3 em
01/04/2020
1/3 em
01/04/2021

N/A

N/A

Opções de compras de ações exercíveis
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Ressalta-se que nos exercícios de 2016, 2015 e 2014 não houve outorga para a
Diretoria Estatutária.
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Plano de incentivo de longo prazo
Remuneração baseada em
ações reconhecida no exercício
social de 31/12/2016
Número de membros
Número de membros
remunerados

Quantidade

Data em que serão exercíveis

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

-

3

-

3

Opções de compras de ações não exercíveis
N/A
2016
117.980
RSUs 33,4%
27/04/2018
RSUs 33,3%
27/04/2019
N/A
RSUs 33,3%
27/04/2020

2015
-

2014
-

N/A

N/A

PSs 100%
27/04/2020
Prazo máximo para exercício das
opções
Preço médio ponderado de
exercício
Valor justo das opções no
último dia do exercício social
Quantidade
Prazo máximo para exercício das
opções
Prazo de restrição à
transferência das ações
Preço médio ponderado de
exercício
Valor justo das opções no
último dia do exercício social
Valor justo do total das opções
no último dia do exercício social

N/A

27/04/2020

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-

-

Opções de compras de ações exercíveis
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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13.7. Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações
do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos três últimos exercícios
sociais:
Plano de Opção de Compra de Ações:

Remuneração baseada em ações no exercício social de
31/12/2016

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Número de membros

-

3

Número de membros remunerados

-

3

-

-

Preço médio ponderado de exercício

N/A

N/A

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

N/A

N/A

-

-

Preço médio ponderado de aquisição*

N/A

N/A

Valor total da diferença entre o valor de aquisição e o valor
de mercado das ações adquiridas

N/A

N/A

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Número de membros

-

3

Número de membros remunerados

-

3

-

-

N/A

N/A

Opções de compra de ações exercidas
Número de ações

Ações entregues
Número de ações

Remuneração baseada em ações no exercício social de
31/12/2015

Opções de compra de ações exercidas
Número de ações
Preço médio ponderado de exercício
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Valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor
de mercado das ações relativas às opções exercidas

N/A

N/A

-

13.800

Preço médio ponderado de aquisição*

N/A

R$ 23,21

Valor total da diferença entre o valor de aquisição e o valor
de mercado das ações adquiridas

N/A

-

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Número de membros

-

3

Número de membros remunerados

-

3

-

-

Preço médio ponderado de exercício

N/A

N/A

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

N/A

N/A

-

13.800

Preço médio ponderado de aquisição*

N/A

R$ 23,21

Valor total da diferença entre o valor de aquisição e o valor
de mercado das ações adquiridas

N/A

-

Ações entregues
Número de ações

Remuneração baseada em ações no exercício social de
31/12/2014

Opções de compra de ações exercidas
Número de ações

Ações entregues
Número de ações

*Ações que o participante do plano teve que comprar no mercado para poder
participar do Plano de Opção de Compra de Ações, conforme as regras do Plano.
Ressalta-se que nos exercícios de 2016, 2015 e 2014 não houve outorga para a
Diretoria Estatutária.
Plano de Incentivo de Longo Prazo:
As informações solicitadas neste item 13.7 não se aplicam ao Plano de Incentivo de
Longo Prazo.
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13.8. Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados
divulgados nos itens 13.5 a 13.7 acima, tal como a explicação do método de
precificação do valor das ações e das opções:
1) Plano Opção de Compra de Ações
a) Modelo de precificação
Para a mensuração do valor justo das opções de compra de ações, a Companhia utiliza
o modelo matemático de Black & Scholes, o qual considera as premissas matemáticas
elencadas abaixo.
b) Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio
ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da
opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco
Data de cálculo
De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 10 – Pagamento Baseado em Ações, as
opções outorgadas devem ser avaliadas na data da respectiva outorga (no caso, a data
de aprovação do Programa correspondente).
Preço médio ponderado das ações
O preço das ações da Companhia considerado como base no cálculo do valor das
respectivas opções é o Valor de Mercado base para cálculo dos preços de exercício.
Preço de exercício
O preço de exercício nas outorgas foi corrigido monetariamente pela variação do índice
IPCA. De modo a incorporar essa condição contratual, o preço de exercício foi corrigido
periodicamente ao longo do período, de modo que no momento do exercício o valor
desembolsado se refere ao montante corrigido, até o instante em que as regras
correspondentes foram aplicadas.
Volatilidade Esperada
Para o cálculo da volatilidade esperada foi utilizado o desvio padrão anualizado dos
logaritmos naturais das variações diárias históricas do preço das ações da Companhia.
Prazo de vida da opção
O prazo contratual de todos os Programas já lançados até a presente data para exercício
das opções é de 3 anos a contar da data em que se tornaram exercíveis, ou seja, além
do prazo de carência.
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Dividendos esperados (taxa de distribuição de dividendos)
A taxa de distribuição de dividendos representa a razão entre o dividendo por ação pago
em determinado período e o preço da ação no mercado. Essa variável foi calculada a
partir do histórico de distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio da
Companhia.
Taxa de juros livre de risco
As taxas livres de risco foram obtidas junto a BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros (taxa swap DI x Pré), de acordo com o prazo de vencimento da
opção.
Os elementos para o cálculo utilizando o modelo matemático de Black & Scholes em
31 de dezembro de 2015, encontram-se na tabela abaixo:

Indicadores
Descrição das premissas

Plano de Opções de Compra de Ações da Companhia
Programa 2016

Programa 2015

Programa 2014

Preço médio ponderado das ações

N/A

R$12,30

R$ 12,30

Preço de exercício

N/A

R$10,38

R$ 23,34

N/A

Vol (%aa)
36,89%

Vol (%aa)
34,69%

N/A

5 anos (1/3)

4 anos (1/3)

N/A

6 anos (1/3)

5 anos (1/3)

N/A

7 anos (1/3)

6 anos (1/3)

N/A

Não Aplicável

Não Aplicável

Volatilidade esperada

Prazo de vida da opção

Dividendos esperados

Taxa de juros livre de risco

N/A

16,56% (5 anos) 16,49% (4 anos)

N/A

16,53% (6 anos) 16,56% (5 anos)

N/A

16,44% (7 anos) 16,53% (6 anos)

c) Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de
exercício antecipado
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Não há.
d) Forma de determinação da volatilidade esperada
Cálculo do desvio padrão das cotações diárias dos últimos 7 anos, contados desde 1º
de janeiro de 2009 até 30 de dezembro de 2015.
e) Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu
valor justo
Não houve incorporação de outra característica das opções na mensuração de seu valor
justo.
2) Plano de Incentivo de Longo Prazo
Considerando que o Plano de Incentivo de Longo Prazo não envolve liquidação em
ações, o disposto nos itens a) a e) do item 13.8 do Formulário de Referência não se
aplicam ao caso.
13.9. Informação sobre a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente
detidas, no Brasil ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações
ou cotas, emitidos pelo emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades
controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de administração, da
diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão:
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Iochpe -Maxion S.A.

(1)

Órgão

Debêntures da
7ª emissão da
Companhia

%

Ações : 11,62%

Cons el ho de
Admi ni s tra çã o

Qtd. Ações
Ordinárias

Debêntures
da 6ª
emissão da
Companhia
conversíveis

(2)

11.308.106

29.585

16.467

Debêntures 6ª: 17,17%
Debêntures 7ª: 4,4%
Ações : 9,46%

Di retori a Es tatutá ri a

39.957

-

52

Debêntures 6ª: Debêntures 7ª: 0,01%
Ações : 0,00%

Cons el ho Fi s ca l

166

-

-

Debêntures 6ª: Debêntures 7ª: Ações : 21,08%

Tota l

11.348.229

29.585

16.519

Debêntures 6ª: 17,17%
Debêntures 7ª: 4,41%
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13.10. Informações sobre planos de previdência em vigor conferidos aos membros
do conselho de administração e aos diretores estatutários:

Conselho de Administração

Diretoria

-

3

Número de membros

-

Brasil Prev Seguros e
Previdências S.A.
(contribuição definida)

Quantidade de administradores que reúnem as condições para se
aposentar

-

Não há administrador em
condições de se aposentar.

Condições para se aposentar antecipadamente

-

N/A

Valor atualizado das contribuições acumuladas no plano de
previdência até o encerramento do último exercício social,
descontada a parcela relativa a contribuições feitas diretamente
pelos administradores (em R$)

-

Valor total acumulado das
contribuições realizadas durante o último exercício social,
descontada a parcela relativa a contribuições feitas diretamente
pelos administradores (em R$)

-

Se há a possibilidade de resgate antecipado e quais as condições

-

Nome do plano
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1.068.934

211.481

Não há possibilidade

13.11. Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal, para os
três últimos exercícios sociais:

Diretoria Estatutária
31/12/2016

31/12/2015

Conselho Administração
31/12/2014

31/12/2016

31/12/2015

Conselho Fiscal

31/12/2014

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Nº de membros

3,00

3,00

3,00

9,00

9,50

11,00

3,00

3,00

3,00

Nº de membros
remunerados

3,00

3,00

3,00

9,00

9,50

11,00

3,00

3,00

3,00

Valor da maior
remuneração (Reais)

2.123.198

2.028.864

1.592.540

619.255

860.159

695.283

107.474

110.689

105.839

Valor da menor
remuneração (Reais)

643.918

1.092.076

939.384

310.027

310.672

282.915

107.474

110.689

105.839

Valor médio da
remuneração (Reais)

1.267.406

1.580.020

1.431.638

402.230

689.759

397.955

107.474

110.689

105.839
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13.12. Descrição de arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos
que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores
em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando quais as
consequências financeiras para o emissor:
Não há arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que
estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em
caso de destituição do cargo ou de aposentadoria.
13.13. Percentual da remuneração total de cada órgão reconhecida no resultado do
emissor referente a membros do conselho de administração, da diretoria estatutária
ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou
indiretos, conforme definido pelas regras contábeis que tratam desse assunto, em
relação aos três últimos exercícios sociais:

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Conselho de Administração

0,000000%

54,705178%

49,643581%

Diretoria

0,000000%

0,000000%

17,720795%

Conselho Fiscal

0,000000%

0,000000%

0,000000

13.14. Valores reconhecidos no resultado do emissor como remuneração de membros
do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal,
agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam, como por
exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados, em relação aos
três últimos exercícios sociais:
Não houve, em relação aos três últimos exercícios sociais, qualquer valor reconhecido
no resultado da Companhia como remuneração de membros do Conselho de
Administração, da diretoria estatutária ou do Conselho Fiscal da Companhia por
qualquer razão que não a função que ocupavam.
13.15. Valores reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de
sociedades sob controle comum e de controladas do emissor, como remuneração de
membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal
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do emissor, agrupados por órgão, especificando a que título tais valores foram
atribuídos a tais indivíduos, em relação aos três últimos exercícios sociais:
Não houve, em relação aos três últimos exercícios sociais, qualquer valor reconhecido
no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum
e de controladas da Companhia, como remuneração de membros do Conselho de
Administração, da diretoria estatutária ou do Conselho Fiscal da Companhia.
13.16. Outras informações que o emissor julgue relevantes:
Contrato Comercial Com Empresa Controlada Por Membro Da Administração
A Maxion Import LLC possuía contrato com a BMA Automotive LLC (“BMA”), empresa
controlada por Salomão Ioschpe, membro suplente do Conselho de Administração e
acionista da Companhia. Esse contrato foi encerrado em 2 de dezembro de 2014 e as
despesas relativas a esse contrato somaram R$ 0 em 2016, R$ 0 em 2015 e R$168 mil
em 2014.
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