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Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

RONALDO MARQUEZ ALCANTARA

Cargo do responsável Diretor de Relações com Investidores

Os diretores acima qualificados, declaram que:

a. reviram o formulário de referência



b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a 
19



c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do 
emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos

1.1 - Declaração e Identificação dos responsáveis
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MARCO AURÉLIO DE CASTRO E MELO 01/01/2009 a 31/12/2011 078.020.188-46 RUA MIGUEL CALMON, 555, 9 ANDAR, 9 ANDAR, COMERCIO, Salvador, BA, Brasil, CEP 40015
-010, Telefone (71) 32432644, Fax (71) 32432943, e-mail: RICARDO.LEAL@BRPWC.COM

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

R$875.000,00

Descrição do serviço contratado

Justificativa da substituição

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

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

Tipo auditor Nacional

Código CVM 287-9

Possui auditor? SIM

Período de prestação de serviço 01/01/2009 a 31/12/2011

CPF/CNPJ 61.562.112/0004-73

Nome/Razão social PRICEWATERHOUSECOOPERS

2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
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Resultado Líquido por Ação 0,300000 -8,580000 -4,630000

Valor Patrimonial de Ação (Reais 
Unidade)

161,860000 163,900000 175,430000

Resultado Líquido 704.453,10 -19.906.893,97 -14.535.291,74

Resultado Bruto -10.531.672,91 -5.601.544,83 -14.535.291,74

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

252.554.426,82 220.124.302,91 256.435.555,32

Ativo Total 484.908.677,01 559.655.855,10 407.255.803,39

Patrimônio Líquido 375.759.374,86 380.488.135,68 407.255.803,39

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais) Exercício social (31/12/2009) Exercício social (31/12/2008) Exercício social (31/12/2007)
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3.2 - Medições não contábeis

Não se aplica 
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras

3.3. Eventos Subseqüentes às últimas demonstrações Financeiras 
 
 
Em 10 de março de 2010, foi assinado o distrato do investimento na Kemwater, através do qual, a 
companhia transferiu sua participação total de 32,54% para a Kemira Kemi AB (“Kemira”). 
Conseqüentemente, pela alienação da participação societária 

PÁGINA: 5 de 146

Formulário de Referência - 2010 - CRISTAL PIGMENTOS DO BRASIL S.A Versão : 1



3.4 - Política de destinação dos resultados

Política de Distribuição de Dividendos 
 

a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto. 
 
25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, do respectivo lucro líquido, ajustado pela 
diminuição ou acréscimos previstos no artigo 202 da Lei de Sociedade por Ações, distribuído 
a todas as classes de ações em igualdade de condições. 
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Preferencial Preferencial Classe B 460.259,94 30/12/2010

Dividendo Prioritário Mínimo

Preferencial Preferencial Classe A 4.146.992,01 30/12/2010

Dividendo Obrigatório

Ordinária 244.193,16 30/12/2010

Dividendo Prioritário Fixo

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

3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado 100,000000

Lucro líquido ajustado 704.453,10

(Reais) Exercício social 31/12/2009 Exercício social 31/12/2008 Exercício social 31/12/2007

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor 0,000000

Data da aprovação da retenção 29/04/2010

Lucro líquido retido 704.453,10

Dividendo distribuído total 4.851.445,11
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

ACIONISTA Ordinárias PREF. "A" PREF. "B" TOTAL R$ 4.20                       
Millennium Holdings Brasil Ltda804,729,760       804,729,760       244,193.16  244,193.16     
Millennium Australind 617,883,675          240,669,640          858,553,315       260,525.78  2,595,111.44         2,855,637.22  
Viktor Veras 1                         1                         
Ciro Mattos Marino 1                         1                         
Paulo Roberto Dantas Oliveira 1                         1                         
(Ações a implantar) (*) 3,080,920           25,365,700            274,440                 28,721,060         

DIVERSOS 4,861,157           344,129,675          280,504,800          629,495,632       199,734.15  1,551,880.58         1,751,614.73  

812,671,840       987,379,050          521,448,880          2,321,499,770    704,453.10  4,146,992.01         4,851,445.11   
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31/12/2009 20.413.194,68 Índice de Endividamento 4,22000000

3.7 - Nível de endividamento

Exercício Social Soma do Passivo 
Circulante e Não 

Circulante

Tipo de índice Índice de 
endividamento

Descrição e motivo da utilização de outro índice
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Garantia Real 20.413.194,68 0,00 0,00 0,00 20.413.194,68

Total 20.413.194,68 0,00 0,00 0,00 20.413.194,68

Observação

3.8 - Obrigações de acordo com a natureza e prazo de vencimento

Exercício social (31/12/2009)

Tipo de dívida Inferior a um ano Um a três anos Três a cinco anos Superior a cinco anos Total
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

4.1 – Descrição – Fatores de Risco 
 

Atualmente a companhia tem dificuldades para equilibrar seus custos de produção 

e sua lucratividade, devido aos sucessivos aumentos das despesas relacionadas 

com energia elétrica e gás natural, bem como a logística rodoviária e portuária, 

tornando a competição com produtos Chineses desigual para quem produz em 

solo Brasileiro.  Por outro lado, a elevada carga tributária nacional agregada ao 

gerenciamento da burocracia fiscal destes tributos, bem como os crescentes 

custos de transação e adequação às normas ambientais do Estado decorrentes do 

processo de licenciamento ambiental de produção, também concorrem para 

impactar os custos de produção, e consequentemente o seu resultado.  

Os empregados da companhia são representados por sindicato com forte 

representação no segmento químico e petroquímico. Os acordos coletivos da 

categoria estão sujeitos à renegociação anual. Normalmente, a taxa de inflação é 

utilizada como referência para discussão do reajuste salarial, inclusive para a 

remuneração mínima prevista nos acordos coletivos. As despesas com pessoal, 

incluindo encargos sociais, representam parte expressiva do custo e tem subido 

acima dos índices inflacionários devido as negociações coletivas do pólo de 

Camaçari. A Companhia pode não ser capaz de continuar a suportar aumento de 

custos decorrente da negociação anual de contratos coletivos para seus produtos, 

o que poderá ter um efeito prejudicial significativo sobre seu negócio. A 

Companhia pode ser ainda prejudicada se enfrentar greves, interrupções de 

trabalho ou outros transtornos trabalhistas por parte de seus empregados 

decorrentes de negociações ou litígios envolvendo pagamento de verbas 

trabalhistas. 
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4.2 - Comentários sobre expectativas de alterações na exposição aos fatores de risco

4.2. Comentários sobre a expectativa de redução ou aumento na exposição a 
riscos relevantes 
 
A Companhia tem investido e adotado diversas medidas preventivas com objetivo 
de evitar a recorrência de situações que possam incrementar o grau de risco nas 
áreas trabalhista, responsabilidade civil, tributária e ambiental.  Nesse sentido, a 
expectativa é para uma redução destes riscos de caráter relevante em todas 
essas áreas. 
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

4.3. Descrição dos processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o 
emissor ou suas controladas sejam parte. 
 
A Companhia discute judicialmente a legalidade de alguns tributos, bem como se 
defende de reclamações trabalhistas autuações fiscais e previdenciárias na esfera 
judicial e administrativa e alguns processos cíveis.  Para todos eles há avaliação 
de risco apresentada pelos escritórios de advocacia responsáveis pelo respectivo 
acompanhamento, cujos montantes de risco encontram-se provisionados. 
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam

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

4.4. Descrição dos processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o 
emissor ou suas controladas sejam parte e cujas partes contrárias sejam 
administradores ou ex-administradores, controladores ou ex-controladores 
ou investidores da Companhia ou de suas controladas. 
 
Não se Aplica 
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4.5 - Processos sigilosos relevantes

4.5. Informações sobre processos sigilosos relevantes em que o emissor ou 
suas controladas sejam parte e que não tenham divulgado nos itens 4.3 e 
4.5. 
 
Não se aplica. 
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjuntoNão se aplica 
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4.7 - Outras contingências relevantes

Não se aplica 
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4.8 - Regras do país de origem e  do país em que os valores mobiliários estão custodiados

Não se aplica 
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5.1 - Descrição dos principais riscos de mercado

5.1  Descrição dos principais riscos de mercado 
 
Os produtos produzidos pela MIC-BR, TiO2, Zirconita e Rutilo, são produtos que, uma vez 
transformados, são utilizados principalmente pelas indústrias da Construção Civil, Automobilística, 
Industrial, Plásticos e Máquinas & Equipamentos. Estes setores, historicamente, acompanham ou 
excendem a evolução do PIB do país. Portanto, são mercados sólidos e pouco voláteis com risco 
mínimo.  
 
A MIC-BR não tem capacidade de produção suficiente para atender a demanda nacional e mantem 
uma participação nestes mercados de 30 a 40%, a depender do produto em questão. O restante 
da demanda dos mercados é abastecido por provedores Internacionais com produtos cujas 
importações sofrem com os riscos relativos à exposição cambial, ineficiências logísticas, etc. 
 
Portanto, como único produtor nacional relevante dos produtos aos quais se dedica, e 
considerando-se as observações dos parágrafos anteriores, concluímos que o risco de mercado 
para a companhia é mínimo.        
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5.2 - Descrição da política de gerenciamento de riscos de mercado

5.2   Descrição da política de gerenciamento de riscos de mercado adotada pelo emissor 
 
Dentro do cenário Industrial de baixo risco em que atuamos, a política de gerenciamento se 
restringe às ações de planejamento dos volumes alocados por conta-cliente. Este planejamento é 
desenvolvido com pelo menos um ano de antecedência. Além disto, existe um pequeno número de 
clientes, líderes nos setores em que atuam e com consumo expressivo, ao quais dedicamos uma 
parcela de nossa produção dentro de um critério de "baseload" - alguns destes, inclusive, com 
contratos Internacionais com a Cristal, controladora majoritária da MIC-BR.   
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5.3 - Alterações significativas nos principais riscos de mercado

5.3   Alterações Significativas nos principais riscos de mercado 
 
Não há alterações significativas vivenciadas em história recente na comercialização de nossos 
produtos, incluindo aqui o ano de 2009, caracterizado por problemas de conjuntura global, aperto 
de caixa e contração da demanda.  
 
Aliás, mesmo ao final de 2008, quando houve o ajuste dramático nos estoques das cadeias 
produtivas às quais servimos, o impacto negativo sobre as vendas da MIC-BR se restringiu a 
poucos meses. Este fato reforça o conceito de baixo risco de mercado, pois mesmo sob condições 
econômicas extremamente adversas, observamos interesse e ações de Governo na defesa dos 
mercados e empregos das Indústrias a jusante, traduzidos por estímulos especiais (crédito, 
exoneração fiscal, etc...).  
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5.4 - Outras informações relevantes

Não se aplica 

PÁGINA: 22 de 146

Formulário de Referência - 2010 - CRISTAL PIGMENTOS DO BRASIL S.A Versão : 1



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

Data de Constituição do Emissor

País de Constituição

Prazo de Duração

Data de Registro CVM

Forma de Constituição do Emissor

Registro Sendo Requerido

25/01/1966

SOCIEDADE ANÔNIMA

Brasil

Prazo de Duração Indeterminado
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A MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS DO BRASIL S/A., indústria química, 
produtora de pigmento branco de Dióxido de Titânio, foi fundada em 25 de janeiro de 
1966. 
 
O projeto obteve o apoio da SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste e do BNDES para a sua implantação e a produção fixada em 22.000 t/a. 
 
A tecnologia do processo foi adquirida por cessão definitiva da Laport Industries Ltda, 
mas a necessidade de constante atualização nessa área levou o grupo fundador a 
procurar uma associação com a Bayer do Brasil S/A em 1971. 
 
Em março de 1978, iniciou as obras de ampliação da capacidade para 50.000 t/a de 
Dióxido de Titânio e, em novembro de 1982 essa fase foi concluída. 
 
Em abril de 1997, foi concluída a ampliação da fábrica para 60.000 t/a. 
 
A Millennium tem apenas uma fábrica localizada no município de Camaçari – BA, onde 
fica a sua sede social, e o escritório comercial em São Paulo – SP. 
 
A Empresa tem 580 empregados. A produção de Dióxido de Titânio está basicamente 
dividida em três tipos: Rutilo – tratado e não tratado e Anatase – tratado e não tratado. 
 
A Millennium possui mina localizada no município de Mataraca no estado da Paraíba, 
da qual supre as necessidades de assegurar o suprimento de Ilmenita (matéria prima 
para o processo de fabricação do Dióxido de Titânio). A mina também extrai e vende: 
Zirconita, Rutilo e Cianita para outros clientes. 
 
Em 29 de março de 2004 a Millennium Chemicals Inc. (controladora indireta da 
Companhia) e a Lyondell Chemical Company assinaram um contrato relativo à troca de 
ações e junção das empresas, objetivando a criação da terceira maior empresa química 
norte-americana com ações cotadas no mercado. Em 1º de dezembro de 2004 a 
Lyondell Chemical Company concluiu a aquisição da sociedade Millennium Chemicals 
Inc. 
 
No dia 7 de setembro de 2006 a Lyondell divulgou para a Securities Exchange 
Commission nos Estados Unidos da América, que “a Lyondell busca continuamente 
oportunidades de gerar valor através de acordos comerciais, aquisições, venda de ativos 
ou parcerias. Por exemplo, a Lyondell está atualmente avaliando possíveis alternativas 
estratégicas relacionadas ao seu segmento de químico inorgânico”. 
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No dia 26 de fevereiro de 2007 a Lyondell divulgou a conclusão de acordo com a 
sociedade National Titanium Dioxide Company Ltd. (Cristal), relativo à proposta de 
alienação pela Lyondell de seus negócios de química inorgânica, dentre os quais a 
Millennium Inorganic Chemicals do Brasil S.A. 
 
A operação de aquisição pela Cristal dos negócios de dióxido de titânio da Lyondell, foi 
concluída com sucesso em 15 de maio de 2007. Como conseqüência, a Cristal tornou-se 
a nova acionista controladora indireta da Companhia, através da aquisição do controle 
direto da Millennium Inorganic Chemicals (MIC) nos Estados Unidos da América. 
    
A Cristal e a MIC, juntas, formarão a segunda maior produtora mundial de dióxido de 
titânio e a maior produtora mundial de produtos químicos relacionados a titânio. A 
Cristal e a MIC operarão nove plantas de produção em seis países e empregarão mais de 
3.700 pessoas pelo mundo. 
 
A Cristal é controlada pela TASNEE Petrochemicals Company (TASNEE), sociedade 
saudita com operações diversificadas na área química e petroquímica, que detém 66%, e 
pela Gulf Investment Corporation (GIC), companhia de investimentos detida pelo Gulf 
Cooperation Council (GCC), constituído pela Arábia Saudita, pelo Kuwait, pelo Qatar, 
pelos Emirados Árabes Unidos e pelo Sultanato de Oman, que detém 33%.  
 
A National Titanium Dioxide Company Ltd. (“Cristal”) é possuidora indireta de 
804.729.760 ações ordinárias e 858.553.315 ações preferenciais de emissão da 
Companhia, que representam mais de 99% do capital votante e 71,65% do capital total 
da Companhia.  

 
Em função da concentração extraordinária de participação acionária na Companhia, a 
Cristal apresentou, em 14 de junho de 2007, à Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”), pedido de adoção de procedimento diferenciado, conforme previsto na 
Instrução CVM 361/02, a fim de cumprir com suas obrigações de adquirir a totalidade 
das ações ordinárias com direito a voto em circulação no mercado, em conformidade 
com o artigo 254-A da Lei 6.404/76. A Companhia aguarda o posicionamento da CVM. 
 
A Cristal, controladora indireta da Companhia, apresentou à CVM através de fato 
relevante, em 16 de dezembro de 2009, novo pedido de registro de oferta pública de 
aquisição de ações (“OPA”) por alienação do controle indireto da Companhia, nos 
termos do artigo 254-A da Lei 6.404/76 e da Instrução CVM no. 361/02, bem como 
pedido de dispensa de apresentação do Laudo de Avaliação de que trata o artigo 8o. da 
referida Instrução. 
 
O objeto da OPA corresponde às 7.942.076 (sete milhões, novecentos e quarenta e dois 
mil, setenta e seis) ações ordinárias, em circulação no mercado, de emissão da 
Companhia, equivalentes a 0,98% do total das ações ordinárias, na medida em que 
estejam livres e desembaraçadas de ônus ou gravames de qualquer natureza, na data de 
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liquidação financeira do leilão a ser realizado no âmbito da OPA . A Companhia 
aguarda o posicionamento da CVM. 
 
O controle da Companhia é diretamente detido pela sociedade brasileira Millennium 
Holdings Brasil Ltda. 
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6.5 - Principais eventos societários ocorridos no emissor, controladas ou coligadas 

6.5. Evento Societário 
 

A National Titanium Dioxide Company Ltd. (“Cristal”) é possuidora indireta de 804.729.760 ações 
ordinárias e 858.553.315 ações preferenciais de emissão da Companhia, que representam mais de 99% 
do capital votante e 71,65% do capital total da Companhia.  

 
A Cristal, controladora indireta da Companhia, apresentou à CVM, em 16 de dezembro de 2009, novo 
pedido de registro de oferta pública de aquisição de ações (“OPA”) por alienação do controle indireto da 
Companhia, nos termos do artigo 254-A da Lei 6.404/76 e da Instrução CVM no. 361/02, bem como 
pedido de dispensa de apresentação do Laudo de Avaliação de que trata o artigo 8o. da referida 
Instrução. 
 
O objeto da OPA corresponde às 7.942.076 (sete milhões, novecentos e quarenta e dois mil, setenta e 
seis) ações ordinárias, em circulação no mercado, de emissão da Companhia, equivalentes a 0,98% do 
total das ações ordinárias, na medida em que estejam livres e desembaraçadas de ônus ou gravames 
de qualquer natureza, na data de liquidação financeira do leilão a ser realizado no âmbito da OPA . A 
Companhia aguarda o posicionamento da CVM. 
 
O controle da Companhia é diretamente detido pela sociedade brasileira Millennium Inorganic Chemicals 
Holdings Brasil Ltda. 
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6.6 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicialNão se aplica 
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6.7 - Outras informações relevantes

Não se aplica 
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7.1 - Descrição das atividades do emissor e suas controladas
 

 

7.1 – Descrição da atividade 
 
 
A Millennium utiliza o processo para a produção do pigmento de dióxido de titânio.  

A ilmenita, ou uma escória enriquecida de ilmenita, é inicialmente moída. O minério 
moído é misturado com ácido sulfúrico concentrado no sulfatador, obtendo-se assim 
uma massa sulfatada que fornece, depois da diluição em água, a solução de sulfato de 
titanila acompanhada dos sulfatos de várias impurezas.  

A solução de sulfatos contém, em porcentagem elevada, sulfato férrico, além de outros 
sulfatos. O sulfato férrico só dificilmente poderia ser s parado do sulfato de titanila e por 
esse motivo é reduzido, com limalha de ferro, a sulfato ferroso.  

Depois efetua-se a classificação d licor. A lama, insolúvel, é sedimentada e retirada por 
filtros. O sulfato ferroso é separado da solução me "ante cristalização. Sendo menor a 
solubilidade deste sal de ferro, em comparação com o sulfato de titanila, aproveita-se 
esta característica para, por abaixamento da temperatura, separá-lo deste último. Os 
cristais são separados por uma combinação de decantação e centrifugação. O licor é 
filtrado e depois concentrado por evaporação a vácuo, até alcançar a concentração 
adequada para hidrólise, o TiO2 é retomado à forma insolúvel.  

Para realização da hidrólise, existem dois métodos principais: Blumenfeld - a hidrólise 
ocorre quando licor, pré-aquecido, mistura-se a uma determinada quantidade de água 
quente; Mecklenburg -a reação é introduzida pela adição de núcleos (semeadura 
rin1ária) que são obtidos pela adição de núcleos de hidróxidos de sódio a uma certa 
parte da solução de ti 1a, até atingir um pH de + 3,5 apoiada por aquecimento 
controlado de batelada"  

O TiO2 precipita-se em forma colo dal. A suspensão de hidrólise é composta pelo 
dióxido de titânio hidratado e pela água-mãe (ácido sulfúrico diluído), que contém 
sulfato ferroso e ainda várias impurezas. A polpa fica isolada e é lavada em filtros 
adequados. A impurezas remanescentes são eliminadas por um tratamento ácido com 
ácido sulfúrico e pela adição d pó de alumínio, para a redução das mesmas.  

Todo o óxido de titânio obtido por hidrólise de solução sulfúrica de titânio fornece 
cristais básicos de anatase. Para a obtenção de rutilo é necessário que a polpa seja 
semeada com cristais básicos de rutilo. Cristais básicos e rutilo para a semeadura são 
obtidos quando se hidrolisa uma solução clorídrica de titânio.  

A polpa de TiO2 deve ser calcina para remover a água aderida que é quimicamente 
ligada; os restos de ácido sulfúrico são para desenvolver as características desejadas nos 
cristais. Ainda antes da calcinação podem ser adicionados à suspensão o vários produtos 
químicos, a fim de influenciar a formação de cristais durante a calcinação.  
Na última fase da produção, o produto calcinado é moído e tratado. superficialmente. 
No tratamento são precipitados, sucessivamente, em ambiente aquoso, óxidos de vários 
metais sobre a superfície das partículas formadas por cristais de TiO2. A ação de cada 
óxido precipitado é muito específica; eles dão a propriedade final ao pigmento, aquela 
que este deverá possuir para atender as exigências da sua aplicação específica. Depois 
da secágem, o pigmento é tratado com ingredientes orgânicos e é micronizado, para se 
obter um produto fino, homogêneo, com alta dispersibilidade. 
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
 

 

7.2 – Segmento Operacional 
 
 
· Controle de preços: os produtos comercializados pela Companhia não possuem 

controle de preços. O preço do Dióxido de Titânio é regulado pela dinâmica de 
mercado. 

 
· Benefícios fiscais: A Companhia não possui, nem existe disponível, nenhum benefício 

fiscal ligado ao fato de estar inserida no mercado de Dióxido de Titânio. 
 
· Situações de monopólio ou oligopólio e nível de concorrência: A Companhia é a única 

produtora de Dióxido de Titânio da América do Sul. Não obstante, a dinâmica de 
mercado faz com que os potenciais clientes busquem no mercado internacional 
alternativas que atendam melhor às diversas aplicações que o Dióxido de Titânio pode 
ter, não cobertas pelo portfolio da Companhia. 

 
· Subsídios: O segmento de Dióxido de Titânio não recebe subsídios de nenhuma 

espécie; 
 
· Significado para a Companhia da entrada do Brasil no Mercosul: As vendas para países 

do Mercosul sofreram um aumento nos últimos 5 anos, conforme tabela abaixo: 
 

Exportações para o Mercosul 2004 2005 2006 2007 2008 
Em toneladas 4.806 2.890 4.965 4.375 483 
Em milhares de dólares 8.618 6.238 9.778 8.291 986 
% em volume – ano anterior 23% -40% 72% -12% -89% 
% em volume – total 8% 6% 9% 8% 1% 

 
· Efeitos da diminuição das alíquotas no Imposto de Importação: O Imposto de 

Importação para pigmento de Dióxido de Titânio, de 12% para produtos acabados e 8% 
para produtos semi-acabados, foi alterada a última vez em 2004. 

 
· Restrições a importações e exportações: Exceto pela existência da alíquota do Imposto 

de Importação mencionado acima, não há outra restrição a importações. As exportações 
não têm outra restrição que não mercadológica, já que alguns mercados como o da 
América do Norte e parte da Europa e Ásia preferem consumir produtos de tecnologia 
de produção cloro (vide processo produtivo). 

 
· Dependência do Governo: O segmento de Dióxido de Titânio não possui dependência 

governamental direta. 
 
· Incentivo à pesquisa/desenvolvimento tecnológico: A pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico do segmento de Dióxido de Titânio ocorre em nível internacional. Não 
existem laboratórios nacionais de pesquisa e desenvolvimento em Dióxido de Titânio. 
Entendendo que a pesquisa e desenvolvimento é crucial para o reposicionamento 
competitivo dos produtos de Dióxido de Titânio, a Companhia firmou contrato de 
prestação de serviços de pesquisa e desenvolvimento com a Millennium Inorganics 
Inc., pelo qual a pesquisa e desenvolvimento é desenvolvida em laboratórios nos 
Estados Unidos e Reino Unido. 
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais

7.3 - Produtos e Serviços 
 
Dióxido de Titânio 
Zirconita 
Ilmenita 
Rutilo 
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total

7.4 Principais Clientes 
 
Dióxido de Titânio 

Cromex Bahia Ltda 
Basf S.A. 
Intercom 
IBC Indústria 
AKZO 
Coremal 
Karina 
 

Zirconita 
Trebol Brasil Ltda 
Endea Cerâmica Ltda 
Colorobbia Brasil Ltda 
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades

MILLENNIUM Em 2009 

Ano-Calendário 2009
EXPORTAÇÃO: PREÇOS PRATICADOS NAS OPERAÇÕES EFETUADAS C/ PESSOAS VINCULADAS PREÇOS PARÂMETROS AJUSTE FISCAL

Produto Código Produto Código NCM
Nota Fiscal e/ou 

Invoice
Empresa Importadora

Empresa 
vinculada? 
SIM/NÃO

País de 
Destino

Unidade
Quantidade 
Exportada

Receita na 
Operação US$

Taxa de 
Câmbio

Receita na 
Operação       R$

Frete e Seguro 
(suportados pela 

empresa 
exportadora)

Receita na 
Operação 

diminuída de 
Frete e Seguro

Complemento de 
Receita 

Coeficiente de 
1,20

Preço Médio nas 
Exportações 

corrigido pelo 
coeficiente de 

1,20

Prazo Médio de 
Recebimento

Custo dos 
Produtos 
Vendidos

Margem 15% CAP CAP Unit
Margem de 
Divergência

Ajuste Fiscal

R-KB-2/BR 81050033 32.06.11.19 P.V.C Tecnocom S.A. NÃO ARGENTINA kg 25.00 51,250.00 2.3012 117,936.50 1,725.90 116,210.60 139,452.72 5,578.11 135,048.25 20,257.24 155,305.49 6,212.22
R-KB-2/BR 81050033 32.06.11.19 P.V.C Tecnocom S.A. NÃO ARGENTINA kg 50.00 110,000.00 1.8179 199,969.00 2,726.85 197,242.15 236,690.58 4,733.81 205,512.00 30,826.80 236,338.80 4,726.78
R-KB-2/BR 81050033 32.06.11.19 P.V.C Tecnocom S.A. NÃO ARGENTINA kg 25.00 48,750.00 1.9921 97,115.00 1,494.08 95,620.92 114,745.10 4,589.80 127,611.50 19,141.73 146,753.23 5,870.13
R-KB-2/BR 81050033 32.06.11.19 P.V.C Tecnocom S.A. NÃO ARGENTINA kg 25.00 48,750.00 2.2107 107,771.75 1,658.03 106,113.72 127,336.46 5,093.46 134,925.00 20,238.75 155,163.75 6,206.55
R-KB-2/BR 81050033 32.06.11.19 P.V.C Tecnocom S.A. NÃO ARGENTINA kg 25.00 48,750.00 1.9474 94,935.75 876.33 94,059.42 112,871.30 4,514.85 128,242.25 19,236.34 147,478.59 5,899.14
R-KB-2/BR 81050033 32.06.11.19 P.V.C Tecnocom S.A. NÃO ARGENTINA kg 25.00 57,500.00 1.7409 100,101.75 1,305.68 98,796.07 118,555.28 4,742.21 0.00 0.00 0.00 0.00

P.V.C Tecnocom S.A. Total 175.00 717,829.75
Tiona 568 81050037 32.06.11.19 Basf Argentina S.A NÃO ARGENTINA kg 1.25 2,756.00 2.0992 5,785.40 0.00 5,785.40 6,942.48 5,553.98 7,235.70 1,085.36 8,321.06 6,656.84
R-KB-2/BR 81050033 32.06.11.19 Basf Argentina S.A NÃO ARGENTINA kg 2.50 6,280.00 2.2867 14,360.48 0.00 14,360.48 17,232.58 6,893.03 10,508.30 1,576.25 12,084.55 4,833.82
R-KB-2/BR 81050033 32.06.11.19 Basf Argentina S.A NÃO ARGENTINA kg 3.75 8,268.75 2.2107 18,279.71 0.00 18,279.71 21,935.65 5,849.51 19,517.40 2,927.61 22,445.01 5,985.34

Tiona 568 81050037 32.06.11.19 Basf Argentina S.A NÃO ARGENTINA kg 3.75 9,135.00 1.7342 15,841.91 0.00 15,841.91 19,010.29 5,069.41 20,019.71 3,002.96 23,022.67 6,139.38
Tiona 568 81050037 32.06.11.19 Basf Argentina S.A NÃO ARGENTINA kg 1.25 2,647.50 1.9534 5,171.63 0.00 5,171.63 6,205.96 4,964.76 7,247.54 1,087.13 8,334.67 6,667.74

Basf Argentina S.A. Total 12.50 59,439.13
R-FK-D/BR 81050034 32.06.11.19 Ampacet South America S.A. NÃO ARGENTINA kg 75.00 157,500.00 2.0762 327,001.50 4,671.45 322,330.05 386,796.06 5,157.28 405,519.00 60,827.85 466,346.85 6,217.96
R-FK-D/BR 81050034 32.06.11.19 Ampacet South America S.A. NÃO ARGENTINA kg 22.50 47,925.00 2.0929 100,302.30 0.00 100,302.30 120,362.76 5,349.46 123,528.83 18,529.32 142,058.15 6,313.70
R-FK-D/BR 81050034 32.06.11.19 Ampacet South America S.A. NÃO ARGENTINA kg 25.00 53,250.00 2.0199 107,559.75 0.00 107,559.75 129,071.70 5,162.87 137,254.25 20,588.14 157,842.39 6,313.70

Ampacet SouthAmericaS.A. Total 122.50 534,863.55
R-KB-2/BR 81050033 32.06.11.19 Interpark S.A. NÃO ARGENTINA kg 25.00 49,250.00 2.1791 107,320.75 1,634.33 105,686.42 126,823.70 5,072.95 135,240.50 20,286.08 155,526.58 6,221.06

Interpark S.A. Total 25.00 107,320.75

Grande Total 335.00 702,012.25 1,419,453.18 16,092.65 1,403,360.53 1,684,032.64 5,026.96 1,597,410.23 239,611.53 1,837,021.76 5,483.65 9.08% (433,661.23)
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior

Não se aplica 
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades

Não se aplica 
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7.8 - Relações de longo prazo relevantes

7.8 - Informações sobre relações de longo prazo relevantes do emissor 

 

Investimentos em Relacionamento com a Comunidade na Millennium - Bahia 

 

Objetivo 

Estabelecer um relacionamento no qual a Millennium seja reconhecida como 
parceira da comunidade e, como conseqüência, viabilizar um ambiente onde haja 
maior grau de confiança e credibilidade no diálogo entre a fábrica da Bahia e as 
comunidades.  

Para isso, as ações descritas neste plano de ação devem promover o 
desenvolvimento social da comunidade e envolver a participação dos moradores 
como sujeitos ativos de cada projeto. 

É necessário, também, buscar parcerias com diversas instituições com o objetivo de 
viabilizar projetos e ampliar os benefícios à comunidade. 

 

Ações 

As ações estão divididas nas seguintes áreas de atuação: 

§ Participação do Comitê de Responsabilidade Social Empresarial do Cofic; 

§ Participação no Conselho Gestor da APA; 

§ Educação profissional; 

§ Geração de Renda; 

§ Saúde; 

§ Educação Ambiental; 

 
 
a. Participação no comitê do Cofic e no Conselho da APA 

Objetivo - Representar a Millennium nos dois fóruns. No comitê de RSE do Cofic 
busca-se manter contato com outras empresas do pólo para conhecer as ações que 
vêm sendo realizadas por elas, bem como divulgar para o grupo as ações de RSE da 
Millennium. Visa também reunir esforços para fortalecer a imagem institucional da 
indústria local, criando mecanismos que contribuam para posicionar o setor como 
importante para o desenvolvimento sustentável do país. No conselho da APA estão 
representantes de órgãos públicos, ONGs e comunidade em geral, que se reúnem 
para discutir a preservação e fiscalização da área de proteção ambiental do rio 
Capivara. É importante a participação da empresa para manter um contato direto e 
sistemático com esse público. Prazo: reunião mensal no Cofic e bimestral na APA. 

  
b. Escolinha de Futebol Areias e Arembepe 
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7.8 - Relações de longo prazo relevantes

Hoje participam 100 crianças em Areias e 100 crianças em Arembepe. A Millennium 
paga o instrutor (que também é um morador de Areias), uniformes e transporte para 
competições.  

 
c. Apoio e gestão de unidades produtivas 

Objetivo: Criar Programa de Apoio e Gestão de Unidades Produtivas que possam 
gerar renda para grupos dos bairros do entorno: moradores de Areias e Arembepe, 
pescadores e marisqueiras de Jauá, Buraquinho, Busca Vida e Arembepe.  

Ações: 

§ Areias: Manter apoio à CoopAreias - Cooperativa de Roupas Sol Nascente, até 
2010, incluindo: contratação de um consultor para suprir demandas de gestão 
e/ou qualidade de produção; custear as despesas com de água, luz, telefone, 
interne e manutenção; Acompanhamento do desempenho da cooperativa.  

§ Jauá: Aproximação com pescadores para levantamento das demandas e 
conhecimento do perfil do grupo.  Apoio a eventos culturais dos pescadores.  

§ Buraquinho: Avaliar e acompanhar resultados das ações do Amigo Pescador já 
realizadas em 2007 e 2008. Realizar manutenção necessária na peixaria, de 
acordo com a demanda que surgir. Promover ações de divulgação da peixaria, 
com publicação de anúncios na Revista Vilas Magazine.   

§ Busca Vida e Arembepe: Pescadores são ligados à Colônia Z-14, com sede em 
Arembepe. Suas demandas são pontuais e em geral a fábrica coloca-se à 
disposição para atendê-las, colocando-se aberta ao dialogo.  

§ Arembepe: Apoio à Associação de Moradores da Volta do Robalo e Capivara. 
Instituição que trabalha tem uma central de Coleta Seletiva e que mantem uma 
creche com o valor dos materiais que são vendidos para reciclagem.    

 
d. Programa de Educação Profissional 

Objetivo: Oferecer condições para que os jovens das comunidades de Areias, 
Arembepe, Jauá, Vila de Abrantes e Buraquinho possam melhorar suas condições 
de empregabilidade.  

Ações:  

§ Areias: Oferta de 05 bolsas de estudo concomitantes para moradores de Areias. 
Adriele Bohana (Curso superior: Direito), Abriele Duarte (Curso superior: Sistema 
de Informação), Silvani Pereira (Curso técnico: Segurança do Trabalho), Luciana 
Santos(Curso técnico: Enfermagem), Patrícia Franco (Curso tecnólogo: 
Gastronomia).  

§ Educação para o Milênio: Programa será realizado numa parceria entre a 
Millennium e a Secretaria Municipal de Educação (Camaçari). A Secretaria de 
Educação, através da Coordenação da Orla, ficará responsável pela coordenação 
pedagógica, suporte técnico e infraestrutura física das ações voltadas para 
alunos e professores da rede púbica da Orla de Camaçari. A Secretaria, através 
da Coordenação de Educação Profissional, ficará responsável pelo suporte 
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7.8 - Relações de longo prazo relevantes

técnico e coordenação dos cursos profissionais realizados na orla de Camaçari, 
de acordo com planejamento anual da Secretaria.  

A Millennium ficará responsável pela viabilidade financeira dos cursos.  

Público Alvo: Alunos do 3° ano do 2° grau das escolas públicas participantes do 
projeto Millennium na Escola: Thomaz Camilo (Areias), Lídia Coelho (Arembepe), 
Tancredo Neves (Jauá) e Marquês de Abrantes (Vila de Abrantes), moradores 
das comunidades vizinhas e professores das escolas públicas da Orla de 
Camaçari.  

§ Curso de Operação Industrial: Curso modular, incluindo em sua grade: i) 
nivelamento de conteúdo relativo ao ensino médio; ii) matérias específicas de 
operação industrial, tais como: segurança do trabalho, segurança de processo, 
gestão ambiental, manutenção autônoma, processo químico, operações unitárias, 
etc. Total de aproximadamente 800 horas.  

 
e. Saúde e Bem Estar 

Objetivo: Estabelecer parcerias com o Posto de Saúde de Areias e demais 
comunidades parceiras, dotando o mesmo de melhor infraestrutura no atendimento à 
saúde da família. Realizar ações de educação em saúde. 

Ações: 

§ Combate à Dengue: Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, através 
do Posto de Saúde de Areias, a Millennium apoiará a realização de campanhas 
anuais de educação sobre o combate ao mosquito aedes aegypti.  

§ Vacinação: Apoiar a Secretaria Municipal de Saúde nas campanhas de vacinação 
voltadas para a comunidade de Areias e demais localidades da orla de Camaçari. 
A Millennium vem apoiando com a doação de 300 lanches para as ações 
tituladas.  

 
f. Diagnóstico Socioambiental 

Contratação de sociólogos ligados à UFBA, através da empresa Pizzanibie e 
Consultores Associados Ltda, para realização do projeto que visa promover a 
qualificação dos moradores para o exercício autônomo da cidadania, através de 
metodologias participativas de informação e formação. O projeto busca também 
estimular moradores a construírem uma consciência social sobre a realidade local, 
de forma a se constituírem agentes de mudanças. A partir do projeto pode-se 
conhecer melhor as deficiências locais, propor soluções e realizar ações que 
atendam as demandas coletivas.  

 
g. Educação Ambiental 

Arrastão Ecológico: Realização de dois arrastões em Areias, dois em Jauá e um 
arrastão em Arembepe. Objetivo é conscientizar moradores, veranistas, turistas, 
barraqueiros e ambulantes para manterem ruas, praias e rios limpos.  Prazo: um no 
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7.8 - Relações de longo prazo relevantes

primeiro semestre e outro no segundo semestre para Areias e Jauá. Um em 
setembro em Arembepe. 

Coleta Seletiva: Através do projeto Reciclando com Arte realizar oficinas de 
reciclagem de resíduos sólidos para crianças  de 9 a 12 anos, além de palestras para 
pais e responsáveis. Localidades: Areias, Jauá, Interlagos e Arembepe. Meta anual: 
oficinas semanais de reciclagem, 04 palestras de empreendedorismo, 01 palestra de 
consumo consciente / seletiva para os pais e uma mostra em cada localidade dos 
trabalhos produzidos pelas crianças.   

Biblioteca e Clube de Leitura: Manter os clubes de Leitura de Areias e Jauá, com o 
mesmo nível de qualidade, atendendo ao menos 100 estudantes em cada 
localidade.  

Concurso de redação e desenho: Realização do concurso do dia do estudante, 
abordando um tema ambiental. 
Palestras e ações educativas: Programa PREVECOM – Prevenção nas 
Comunidades, realizado em parceria com a Associação Viva a Vida, que tem como 
foco a prevenção de drogas e educação sexual. O objetivo do PREVECOM é 
promover oficinas para as comunidades vizinhas, onde as atividades terão uma 
abordagem participativa, interativa, dinâmica e pedagogicamente lúdica e ilustrativa, 
criando um ambiente onde o jovem fala para o jovem, e aquele que houve também 
torna-se um multiplicador.  Prazo: As oficinas serão realizadas uma vez a cada 15 
dias nas cinco escolas parceiras (Thomaz Camilo- Areias / Giltônia Pereira e Lídia 
Coelho- Arembepe / Tancredo Neves – Jauá / Marques de Abrantes - Abrantes).  

Apoio ao Coqueiro Solidário: Apoios pontuais nas ações de educação ambiental, tais 
como: limpeza do Rio Capivara, plantação de mulas, palestras, seminários, etc. 
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8.1 - Descrição do Grupo Econômico

8.1 – Descrição do grupo econômico 
 
Sede Social e Objeto Social 
 
A Companhia Objeto tem sede no Km - 20 da BA - 099, Distrito de Abrantes, Município de Camaçari, 
Estado da Bahia, e seu objeto social consiste na produção e no comércio de produtos químicos, 
especialmente ácido sulfúrico e pigmento branco de titânio e seus subprodutos; a produção, a 
industrialização e o comércio de matérias-primas aplicadas ou não em sua própria produção, inclusive a 
produção, a industrialização e o comércio de minérios em geral, especialmente rutilo, ilmenita e 
zirconita, compreendendo pesquisa, lavra, exploração e beneficiamento, importação e exportação; a 
importação e a exportação de matérias-primas e de produtos industrializados acabados; a participação 
no capital de outras sociedades, relacionadas ou não com seus objetivos e o exercício de atividades 
relacionadas com a execução de seus objetivos. 
 
Histórico da Companhia Objeto e do Desenvolvimento de suas Atividades 
 

A Companhia Objeto é uma empresa do grupo Cristal Global, segundo maior produtor de 
pigmento de Dióxido de Titânio (TiO2) do mundo. 
 

A Cristal Global conta com oito fábricas de TiO2 distribuídas em cinco continentes, sendo três 
plantas nos Estados Unidos, uma na Inglaterra, uma na França, uma na Arábia Saudita, uma na Austrália 
e uma no Brasil. 
 

A fábrica brasileira está localizada no Km 20 da Estrada do Coco (BA 099), Camaçari, na Bahia. 
Essa é a única fábrica com produção integral do pigmento em toda a América Latina. A planta da Bahia 
utiliza como principal matéria-prima o minério de Titânio, ou Ilmenita, retirado da mina da Paraíba, de 
propriedade da Cristal Global. Além da Ilmenita, a mina da Paraíba também produz os minérios 
Zirconita, Cianita e Rutilo. 
 

O pigmento produzido na Bahia, ou trazido de outras plantas da Cristal no mundo, é 
comercializado no Brasil e em toda a América Latina pelo escritório comercial da empresa localizado em 
São Paulo. 
 
Composição da Participação Acionária 
 
Na presente data, a composição da participação acionária na Companhia Objeto era a seguinte: 
 
Acionista Ações ON % Ações PNA % Ações PNB % Total % 

Ofertante  804.729.760 99,02     804.729.760 35,00 

Administradores e 
Pessoas vinculadas 

3 0,00 617.883.675 63,00 240.669.640 46,00 858.553.318 37,00 

Ações em Tesouraria         

Ações em Circulação 7.942.077 0,98 369.495.375 37,00 280.779.240 54,00 658.216.692 28,00 

Total 812.671.840 100% 987.379.050 100 521.448.880 100 2.321.499.770 100 
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8.2 - Organograma do Grupo Econômico

Current Legal Structure
Cristal / MIC

Note:  Millennium Inorganic Chemicals is abbreviated as “MIC” in the name of the applicable entities.

a/o 13Apr10

Cristal Inorganic 
Chemicals Ltd
(Cayman) 7720

Cristal US Inc.
d/b/a International Titanium Powder

4310

TASNEE 
(66%)

PRIVATE INVESTOR 
(1%)

GIC 
(33%)

Lot 15 Ft. Armistead
Road, Inc. (US)

Cristal Australia Pty Ltd. 
4110

Bemax Resources Ltd.
(Australia)  1450

MIC Overseas 
Holdings (UK)

7020

Sinclair Insurance 
Co Ltda

(Bermuda) 7340

MIC Grimsby 
Limited (UK)

7090

MIC Australind
(UK) 7690

MIC SRL

(Italy)
5560

Anatase
(UK)  7120

MIC Korea
Limited

(Korea) 5130

MIC 
Thann SAS

(France)
5710/5715

Societe
Immobiliere 
de la Cote

(France)  5730

MIC
Le Havre SAS

(France)
5740/5745

1%

95% 50%

99.99%
35%

50% 99%

SCMC BV
(Belgium)

7370

CIC Inorganic 
Chemicals Limited 

(Cayman)
7730

MIC JCM Ltd.
(Bermuda)  7560

New
Zealand 
Branch

MIC 
Lincolnshire 

Limited 
(UK)  7570

Shanghai 
Millennium 

Chemicals Trading 
Ltd. (China)  

5150

MIC Inc.  
(US)

5310/5315

MIC (Bermuda)
Limited  7270

Ashco Inc.
(US)
5320

MIC DNC Inc. 
(US)
7030

MIC Pigments Inc. 
(US)
None

Cristal Inorganic 
Chemicals US Inc.
[BORROWER] 7750

28% publicly held

37%

0.1%

Millennium 
Mineração Ltda

(Brazil) 5950

99%
1%

Germany 
Denmark 
Belgium

Spain
Turkey 

5%

MIC RB Partners L.P

(Bermuda)  7500

99.99%

<1%

Thann Chimie
SAS

(France)
5720/5725

MIC do 
Brasil SA

(Brazil) 
5910/5915

Millennium Bunbury 
Pty Ltd. (Australia)

7190

Cristal Inorganic 
Chemicals Australia 

Pty Ltd.  7760

MIC Holdings
Brasil Ltda
(Brazil) 5920

MIC HMR 
Bermuda Ltd.

7510

99%

MIC (Petrochemicals) 
Europe BV (Belgium)

5580/5585

MIC Ltd
(Australia)

5110/5115

99%

1%

MIC UK 
Holdings Limited 

(UK) 7080

Dissolution Pending

Dissolution Pending

Dissolution Pending

Cristal US Holdings LLC
The National Titanium Dioxide

Co. Ltd. (Cristal)
4100

MIC Limited 
(UK) 5510/5515

Cristal 
Europe 
bvba

98.8%

0.2%

MIC Europe 
SPRL

(Belgium) 
5550

Cristal Inorganic 
Chemicals UK 
Limited 7740

92.6%

7.4%

French 
Branch

MIC SAS
(France) 5780
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Evento societário Alienação e aquisição de controle societário

Descrição da operação AQUISIÇÃO DA TIBRÁS PELA MILLENNIUM INORGANIC

Data da operação 31/12/2009

8.3 - Operações de reestruturação
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

9.1. IMOBILIZADO

2007 2008 2009
Imobilizado 217,546  219,737  212,652  
Terrenos 1,360      1,360      1,017      
Edificações 93,232    93,232    93,239    
Máquinas e Equipamentos 209,270  215,059  224,344  
Instalações 136,777  135,233  143,614  
Obras em Andamento 10,044    18,002    6,030      
Outros 12,748    12,857    12,913    
(Depreciação Acumulada) (245,885) (256,006) (268,505) 
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ÁREA INDUSRIAL Brasil BA Camaçari Própria

ÁREA DE EXTRAÇÃO MINERAL Brasil PB MATARACA Própria

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados

Descrição do bem do ativo imobilizado País de localização UF de localização Município de localização Tipo de propriedade
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NÃO POSSUI

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Patentes, marcas, licenças, concessões, 
franquias e contratos de transferência de tecnologia
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MILLENNIUM 
CHEMICALS 
MINERAÇÃO LTDA

08.571.089/0001-58 - Coligada Brasil PB MATARACA É A ÚNICA JAZIDA EM OPERAÇÃO DE 
ILMENITA, ZIRCONITA, RUTILO E 
CIANITA DA AMÉRICA LATINA

100,000000

31/12/2008 100,000000 100,000000 119.365.643,80

31/12/2009 100,000000 100,000000 121.957.848,27 Valor contábil 31/12/2009 121.957.848,27

Valor mercado 31/12/2009 121.957.848,27

AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA

31/12/2007 100,000000 100,000000 115.422.298,97

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

KEMWATER BRASIL 
LTDA

01.210.857/0001-07 - Coligada Brasil BA Camaçari RETIRADA DE DISPOSIÇÃO DE 
RESÍDUOS

32,540000

SUBPRODUTO

31/12/2009 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2009 0,00

Valor mercado 31/12/2009 0,00

31/12/2008 0,000000 0,000000 0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2007 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Razão social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

Condições Financeiras e Patrimoniais 
 

Investimentos 

Os investimentos no imobilizado em 2009 somaram R$ 9.005.549,36 (Nove milhões, cinco mil, 
quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos) na controladora (2008, R$ 15.634.051,64 
(Quinze milhões seiscentos e trinta e quatro mil, cinqüenta e um reais e sessenta e quatro centavos) – 
2007, R$ 12.169.836,42 (Doze milhões, cento e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e 
quarenta e dois centavos) e R$ 10.858.355,12 (Dez milhões, oitocentos e cinqüenta e oito mil, trezentos e 
cinqüenta e cinco reais e doze centavos) no consolidado (2008 – R$ 16.560.428,83 (Dezesseis milhões, 
quinhentos e sessenta mil, quatrocentos e vinte oito reais e oitenta e três centavos)   – 2007 R$ 
13.099.434,71 (Treze milhões, noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e um 
centavos), concentrando-se principalmente em investimentos na Bahia, focando as áreas ambientais, 
segurança, confiabilidade, automação e eficiência do processo, (resultando no aumento da produtividade 
da unidade). 
 

Endividamento 

O endividamento em 31 de dezembro de 2009 soma R$ 20.413.194,68 (Vinte milhões, quatrocentos e 
treze mil, cento e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) no consolidado enquanto o 
endividamento em 31 de dezembro de 2008 era da ordem de R$ 35.346.178,23 (Trinta e cinco milhões, 
trezentos e quarenta e seis mil, cento e setenta e oito reais e vinte e três centavos), não houve 
endividamento em dezembro de 2007. 
 
C. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos 
Ativo total R$ 483,808.591,10 (Quatrocentos e oitenta e três milhões, oitocentos e oito mil, quinhentos e 
noventa e um reais e dez centavos), 32% ativo circulante – alta liquidez. Índice de Liquidez Corrente igual 
a 1,23, ou seja, para cada R$1,00 em dívida no curto prazo a MIC consolidada tem R$ 1,23 “disponível” 
no ativo circulante (2009), (2008) 1,32 - (2007) 2,11 . 
 
d A empresa possui fontes de financiamentos para capital de giro. Foram realizados financiamentos 
bancários para aquisição de matérias primas adquirias de fornecedores estrangeiros, como por exemplo 
compra de escória de Titânio. Atualmente fontes de financiamento para investimento em ativo permanente 
(ou não circulante) não são utilizadas. 
 Mic-BA. 
  Controlada e Consolidado
    

  
Encargos  

financeiros anuais   2009 2008
    

Moeda Estrangeira – U.S. Dólar    
     Banco do Brasil  4,16% e 4,98%  8.118.921,11 10.897.035,74
     Banco Bradesco  4,20% e 8,01%  11.741.884,88
     Itaú  6,23%  4.711.817,89
     Santander  5,17% e 4,95%   11.174.829,35
     Banco Votorantim  4,96%  7.674.565,47
    19.860.05,99 34.458.248,45
    

Encargos Financeiros    552.388,71 887.929,78
    
    20.413.194,68 35.346.178,23

  
Intercompany. 
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  Consolidado
    

  
Outros 
ativos

 
Fornecedores

Passivo 
circulante

     
Em 31 de dezembro de 2009     
 Millennium Inorganic Ltd. (Reino Unido)  6.796,13 4.895.070,38 294.763,32
 Millennium Inorganic Chemicals Inc. (EUA) (a) 2.069.383,49 9.495.430,44 1.744.502,69
 Kemwater Brasil S.A. (b) 600.000,00
   
  2.676.179,62 14.390.500,82 2.039.266,01
Circulante  (2.076.179,62) (14.390.500,82) (2.039.266,01)
  
Não circulante  600.000,00
  
 
 

  
  Consolidado
   

  Outros ativos
 

Fornecedores
Passivo não

circulante
     
Em 31 de dezembro de 2008     
 Millennium Inorganic Ltd. (Reino Unido)  32.263,83 3.567.196,80
 Millennium Inorganic Chemicals Inc. (EUA) (a) 2.488.262,61 22.816.688,35
 Millennium Inorganic Chemicals Inc. (EUA) (c) 30.381.000,00
 Millennium Inorganic Lê Havre (França) (a) 7.030.131,36
 Kemwater Brasil S.A. (b) 104.000,00
   
  2.520.526,44 33.518.016,51 30.381.000,00
Circulante  (2.520.526,44) (33.518.016,51)
  
Não circulante  30.381.000,00

  
 
 
 
E. A empresa possui fontes de financiamentos para capital de giro. Foram realizados financiamentos 
bancários para aquisição de matérias primas adquirias de fornecedores estrangeiros, como por exemplo, 
compra de escória de Titânio. Atualmente fontes de financiamento para investimento em ativo permanente 
(ou não circulante) não são utilizadas. 
 
F. Níveis de endividamento 

2009 2008 2007

1. Participação de capitais de terceiros sobre recursos totais - Quantidade 1. Participação de capitais de terceiros sobre recursos totais - Quantidade 1. Participação de capitais de terceiros sobre recursos totais - Quantidade

Fórmula: CT / RT Fórmula: CT / RT Fórmula: CT / RT

Capital de Terceiros 108,050.00 Capital de Terceiros 181,621.00 Capital de Terceiros 65,377.00

Recursos Totais 483,808.00 Recursos Totais 562,110.00 Recursos Totais 472,634.00

IPCT 22.33% IPCT 32.31% IPCT 13.83%

2. Garantia do capital próprio ao capital de terceiros - Quantidade 2. Garantia do capital próprio ao capital de terceiros - Quantidade 2. Garantia do capital próprio ao capital de terceiros - Quantidade

Fórmula: CP / CT Fórmula: CP / CT Fórmula: CP / CT

Capital Próprio 375,758.00 Capital Próprio 380,489.00 Capital Próprio 407,257.00

Capital de terceiros 108,050.00 Capital de terceiros 181,621.00 Capital de terceiros 65,377.00

IGCP 3.48 IGCP 2.09 IGCP 6.23

3. Composição do Endividamento - Qualidade 3. Composição do Endividamento - Qualidade 3. Composição do Endividamento - Qualidade

Fórmula: PC / CT Fórmula: PC / CT Fórmula: PC / CT

Passivo Circulante 99,721.00 Passivo Circulante 143,198.00 Passivo Circulante 56,580.00

Capital de terceiros 108,050.00 Capital de terceiros 181,621.00 Capital de terceiros 65,377.00

CE 92.29% CE 78.84% CE 86.54%

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO - Estrutura de Capital
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10.2 - Resultado operacional e financeiro

10.2. Resultado Operacional e Financeiro 
 
Ativo total R$ 483,808.591,10 (Quatrocentos e oitenta e três milhões, oitocentos e oito mil, quinhentos e 
noventa e um reais e dez centavos), 32% ativo circulante – alta liquidez. Índice de Liquidez Corrente igual 
a 1,23, ou seja, para cada R$1,00 em dívida no curto prazo a MIC consolidada tem R$ 1,23 “disponível” 
no ativo circulante (2009), (2008) 1,32 - (2007) 2,11 . 
 
d A empresa possui fontes de financiamentos para capital de giro. Foram realizados financiamentos 
bancários para aquisição de matérias primas adquirias de fornecedores estrangeiros, como por exemplo 
compra de escória de Titânio. Atualmente fontes de financiamento para investimento em ativo permanente 
(ou não circulante) não são utilizadas. 
 Mic-BA. 
  Controlada e Consolidado
    

  
Encargos  

financeiros anuais   2009 2008
    

Moeda Estrangeira – U.S. Dólar    
     Banco do Brasil  4,16% e 4,98%  8.118.921,11 10.897.035,74
     Banco Bradesco  4,20% e 8,01%  11.741.884,88
     Itaú  6,23%  4.711.817,89
     Santander  5,17% e 4,95%   11.174.829,35
     Banco Votorantim  4,96%  7.674.565,47
    19.860.05,99 34.458.248,45
    

Encargos Financeiros    552.388,71 887.929,78
    
    20.413.194,68 35.346.178,23

  
Intercompany. 

PÁGINA: 50 de 146

Formulário de Referência - 2010 - CRISTAL PIGMENTOS DO BRASIL S.A Versão : 1



10.2 - Resultado operacional e financeiro

  
  Consolidado
    

  
Outros 
ativos

 
Fornecedores

Passivo 
circulante

     
Em 31 de dezembro de 2009     
 Millennium Inorganic Ltd. (Reino Unido)  6.796,13 4.895.070,38 294.763,32
 Millennium Inorganic Chemicals Inc. (EUA) (a) 2.069.383,49 9.495.430,44 1.744.502,69
 Kemwater Brasil S.A. (b) 600.000,00
   
  2.676.179,62 14.390.500,82 2.039.266,01
Circulante  (2.076.179,62) (14.390.500,82) (2.039.266,01)
  
Não circulante  600.000,00
  
 
 

  
  Consolidado
   

  Outros ativos
 

Fornecedores
Passivo não

circulante
     
Em 31 de dezembro de 2008     
 Millennium Inorganic Ltd. (Reino Unido)  32.263,83 3.567.196,80
 Millennium Inorganic Chemicals Inc. (EUA) (a) 2.488.262,61 22.816.688,35
 Millennium Inorganic Chemicals Inc. (EUA) (c) 30.381.000,00
 Millennium Inorganic Lê Havre (França) (a) 7.030.131,36
 Kemwater Brasil S.A. (b) 104.000,00
   
  2.520.526,44 33.518.016,51 30.381.000,00
Circulante  (2.520.526,44) (33.518.016,51)
  
Não circulante  30.381.000,00

  
 
 
 
E. A empresa possui fontes de financiamentos para capital de giro. Foram realizados financiamentos 
bancários para aquisição de matérias primas adquirias de fornecedores estrangeiros, como por exemplo, 
compra de escória de Titânio. Atualmente fontes de financiamento para investimento em ativo permanente 
(ou não circulante) não são utilizadas. 
 
F. Níveis de endividamento 

2009 2008 2007

1. Participação de capitais de terceiros sobre recursos totais - Quantidade 1. Participação de capitais de terceiros sobre recursos totais - Quantidade 1. Participação de capitais de terceiros sobre recursos totais - Quantidade

Fórmula: CT / RT Fórmula: CT / RT Fórmula: CT / RT

Capital de Terceiros 108,050.00 Capital de Terceiros 181,621.00 Capital de Terceiros 65,377.00

Recursos Totais 483,808.00 Recursos Totais 562,110.00 Recursos Totais 472,634.00

IPCT 22.33% IPCT 32.31% IPCT 13.83%

2. Garantia do capital próprio ao capital de terceiros - Quantidade 2. Garantia do capital próprio ao capital de terceiros - Quantidade 2. Garantia do capital próprio ao capital de terceiros - Quantidade

Fórmula: CP / CT Fórmula: CP / CT Fórmula: CP / CT

Capital Próprio 375,758.00 Capital Próprio 380,489.00 Capital Próprio 407,257.00

Capital de terceiros 108,050.00 Capital de terceiros 181,621.00 Capital de terceiros 65,377.00

IGCP 3.48 IGCP 2.09 IGCP 6.23

3. Composição do Endividamento - Qualidade 3. Composição do Endividamento - Qualidade 3. Composição do Endividamento - Qualidade

Fórmula: PC / CT Fórmula: PC / CT Fórmula: PC / CT

Passivo Circulante 99,721.00 Passivo Circulante 143,198.00 Passivo Circulante 56,580.00

Capital de terceiros 108,050.00 Capital de terceiros 181,621.00 Capital de terceiros 65,377.00

CE 92.29% CE 78.84% CE 86.54%

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO - Estrutura de Capital

  
 
G. Limites de utilização dos financiamentos já contratados 
Não se aplica. 
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras

Efeitos Relevantes nas Demonstrações Financeiras 
 
Em dezembro de 2008, os gastos com aquisição do contrato de direito de uso de um aterro que até 31 de 
dezembro de 2007 estavam classificados no ativo imobilizado, foram reclassificados para o Intangível. O 
efeito decorrente dessa reclassificação foi de  R$ 3.199.674,08 (Três milhões, cento e noventa e nove mil, 
seiscentos e setenta e quatro reais e oito centavos). 
 
A depreciação do exercício alocada ao custo de produção é de R$ 11.740.552,10 (Onze milhões, 
setecentos e quarenta mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e dez centavos) (2008 – R$ 11.342.087,45 
(Onze milhões, trezentos e quarenta e dois mil, oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), 2007- R$ 
12.093.700.48 (Doze milhões, noventa e três mil, setecentos reais e quarenta e oito centavos)) e a 
despesas, R$ 703.180.53 (Setecentos e três mil, cento e oitenta reais e cinqüenta e três centavos) (2008 – 
R$ 704.563.13 (setecentos e quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais e treze centavos), 2007 - R$ 
690.379.48 (Seiscentos e noventa reais, trezentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos) na 
controladora e R$ 17.240.379.13 (Dezessete milhões duzentos e quarenta mil, trezentos e setenta e nove 
reais e treze centavos) (2008 – R$ 16.979.022.93 (Dezesseis milhões, novecentos e setenta e nove mil, 
vinte e dois reais e noventa e dois centavos), 2007 – R$ 16.821.041.67 (Dezesseis milhões, oitocentos e 
vinte e um mil, quarenta e um reais e sessenta e sete centavos) e R$ 924.471.24 (Novecentos e vinte e 
quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), (2008 – R$ 911.030.83 
(Novecentos e onze mil, trinta reais e oitenta e três centavos), 2007 –R$ 829.863.35 (Oitocentos e vinte e 
nove mil e oitocentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos) no consolidado, (respectivamente)). 
 
Certos bens do ativo imobilizado estão garantindo pagamentos de contingências cíveis, trabalhistas e 
tributárias.  
 
A companhia efetuou a baixa pela venda de ativos imobilizados, cujo resultado líquido foi um ganho de 
R$ 154.925.20 (Cento e cinqüenta e quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte centavos), (2008 – 
R$ 3.667.584.76 (Três milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e 
setenta e seis centavos), registrado na rubrica de Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas, no 
resultado do exercício. 
 
Em 31 de dezembro de 2009, as obras em andamento referem-se basicamente a projetos de melhoria da 
planta industrial (substituição de tanques e agitadores, adição de calcinador químico, melhoria do tanque 
de alimentação da sulfatação, sistema de polimento de água e melhoria de equipamentos), cujos prazos de 
encerramento médios estão previstos para o ano de 2010.  
 
O custo com recuperação de mina no valor de R$ 5.148.351,44 (Cinco milhões, cento quarenta e oito mil, 
trezentos e cinqüenta e um reais e quarenta e quatro centavos), em 31 de dezembro de 2009, de 2008 e de 
2007, está incluído na rubrica “Outros” e representa o montante estimado dos gastos a serem incorridos 
quando do término das atividades de lavra. A amortização deste custo é calculada com base no tempo 
estimado de exploração da mina, cujo término é previsto para o ano de 2019. 
 
 I. Tendências conhecidas, incertezas, compromissos ou eventos que possam ter efeitos relevantes nas 
condições financeiras e patrimoniais. 
 
 A continuada queda da cotação do dólar norte-americano em relação ao real provocou um efeito positivo 
nas dívidas constituídas em moeda estrangeira, totalizando uma variação cambial positiva líquida de R$ 
25.051.617,93 (Vinte e cinco mil, cinqüenta e um mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e três 
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financeirascentavos) em 2009, em 2008 este efeito foi negativo em R$ 24.646.350,06 (Vinte e quatro mil, seiscentos 

e quarenta e seis mil, trezentos e cinqüenta reais e seis centavos). 
 
O preço médio de venda por tonelada em moeda local em 2009 teve um aumento de 10,34% quando 
comparado com o preço médio do ano de 2008. Tal aumento levou a um incremento de 14,73% sobre a 
receita líquida em 2009 em relação à receita líquida do exercício anterior. 
 
Em 01 de setembro de 2009 a Companhia retornou com o incentivo do Programa de Desenvolvimento 
Industrial e Integração Econômica do Estado da Bahia – DESENVOLVE, através do qual obteve o 
benefício de dilação do prazo de até 72 meses para pagamento de 80% das obrigações de ICMS ou 
desconto para pagamento dentro da competência. Em virtude desse pagamento, a Companhia realizou um 
benefício total de R$ 2.534 mil com esse programa. 
 
Em virtude do exposto acima, o resultado da Companhia, que em 2007 teve um prejuízo de R$ 
10.748.470,01 (dez milhões, setecentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e setenta centavos) e em 2008 
teve um prejuízo de R$ 19.906.893,97(Dezenove milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e noventa e 
três reais e noventa e sete centavos), passou a contar com um lucro líquido de R$ 704.453,10 (setecentos e 
quatro mil quatrocentos e cinqüenta e três reais e dez centavos) no exercício de 2009. 
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e  ênfases no parecer do
auditor

10.4. Mudanças nas Práticas Contábeis/ Resalvas 
 

Alteração na lei das Sociedades por Ações 
 
Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei no. 11.638, alterada pela Medida Provisória - MP no. 
449/08, de 4 de dezembro de 2008, que modificaram e introduziram novos dispositivos à Lei das 
Sociedades por Ações. Essa Lei e MP tiveram como principal objetivo atualizar a legislação societária 
brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com 
aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade que são emitidas pelo "International 
Accounting Standards Board - IASB". A aplicação da referida Lei e MP é obrigatória para demonstrações 
financeiras anuais de exercícios iniciados em ou após 1o. de janeiro de 2008.  
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas em pleno atendimento a Lei 11.638/07 e MP 449, tendo a 
Companhia optado por usar a data de 1o. de janeiro de 2008, como data de transição para aplicação das 
disposições introduzidas pela Lei e MP. Conseqüentemente, as demonstrações financeiras para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2007 não foram ajustadas e foram preparadas com base nas práticas 
contábeis vigentes até a referida data, conforme disposto no item 3 do CPC 13. 
 
As mudanças introduzidas trouxeram os seguintes principais impactos nas demonstrações financeiras da 
Companhia: 
 

(a) As parcelas de incentivos fiscais para investimentos recebidas até 31 de dezembro de 2007 (controladora e 
controlada) permanecerão como reserva de capital até sua completa realização, nos termos da legislação 
societária. As parcelas de incentivos fiscais obtidas a partir de 1o. de janeiro de 2008, são registradas 
como conta redutora da despesa de origem, no resultado do exercício. Na destinação do lucro, após 
registro em lucros acumulados, esses incentivos são apropriados à conta de "Reserva de incentivos fiscais" 
(Reserva de lucros), no patrimônio líquido. 
  

(c) Em face da extinção da rubrica “receitas e despesas não operacionais” pela MP 449, os valores 
correspondentes de resultado não operacional da controladora e consolidado, na demonstração do 
resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2008, nos montantes de R$ 1.079.060,78 (Um milhão, 
setenta e nove mil, sessenta reais e setenta e oito centavos) e R$ 1.040.564,45 (Um milhão, quarenta  mil 
quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), respectivamente, foram reclassificados 
para a rubrica de outras receitas (despesas) operacionais, líquidas. 

 
(d) A  Companhia optou por apresentar as demonstrações dos fluxos de caixa e do valor adicionado 

exclusivamente para o exercício findo em 31 de dezembro de 2008, sem a indicação dos valores 
correspondentes ao exercício anterior. Adicionalmente, a Companhia não mais apresentará a demonstração 
das origens e aplicações de recursos, a partir do exercício findo em 31 de dezembro de 2008 conforme 
disposição da Lei 11.638/07. 

(e)       
(f)      Adicionalmente, visando estar em adequação com a Lei 11.638, tivemos que efetuar a segregação dos                     

i    ativos intangíveis, assim como efetuar o cálculo do valor presente (AVP) sob o saldo de ICMS a recuperar 
de longo prazo analisar a  recuperabilidade da planta de ácido sulfúrico através de teste de        impairment. 

(g)  
(h) C. Não houveram ressalvas ou ênfases nos pareceres dos nossos auditores. 
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10.5. Políticas Contábeis Critica 

Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis   

 
As demonstrações financeiras da Companhia, Controladora e Consolidado, foram elaborados e estão 
sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições 
contidas na Lei das Sociedades por Ações. As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela 
Diretoria da Companhia em 12 de fevereiro de 2010. 
 
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração destas demonstrações financeiras correspondem às 
normas e orientações que estão vigentes para as demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro 
de 2009, que serão diferentes daquelas que serão utilizadas para elaboração das demonstrações financeiras 
de 31 de dezembro de 2010, conforme descrito no item 2.2 a seguir. 
 

Na ela  Elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, 
passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da Companhia incluem provisões necessárias 
para passivos contingentes, provisão para devedores duvidosos, determinações de provisões para imposto 
de renda e outras similares.  

             
            A provisão para devedores duvidosos é calculada com base nas perdas avaliadas como prováveis, cujo 

montante é considerado suficiente para cobrir perdas na realização das contas a receber.  
             
            As provisões para contingências são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal 

ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja 
necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. 

   Aa 
   Aa     O imposto de renda e a contribuição social são reconhecidos segundo o regime de competência. Imposto 

de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos considerando a alíquota vigente sobre as 
diferenças temporárias entre a base contábil e a base tributária de ativos e passivos, bem como sobre 
prejuízos fiscais acumulados e avaliados quanto à possibilidade de realização no caso dos créditos. 

 
Em 2009 a companhia  efetuou provisão para perda de Enxofre no valor de R$ 9.356.773,79 (Nove 
milhões, trezentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos)- 
provisão para perda de investimento ref. Kemwater R$ 1.659.210,00 (Um milhão, seiscentos e cinqüenta e 
nove mil e duzentos e dez real). 
 
A Companhia após comunicação aos empregados suspendeu temporariamente as contribuições ao plano 
Itauprev. A suspensão temporária está planejada para um prazo de 24 meses, e incluiu ajustes e suspensão 
de alguns outros  benefícios oferecidos aos empregados. Não houve contribuições para o plano da 
Itauprev, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2009. Em 2008, essas contribuições foram de 
R$ 411.593,80 (Quatrocentos e onze reais, quinhentos e noventa e três reais e oitenta centavos). 

 
Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas. 
 
A moeda funcional da Companhia e de sua controlada é o Real, mesma moeda de preparação e 
apresentação das demonstrações financeiras. 
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2.1 Descrição das principais práticas contábeis adotadas 
 

(a) Apuração do resultado 
 
O resultado do exercício é apurado em conformidade com o regime contábil de competência. As receitas 
de vendas estão sendo apresentadas brutas, ou seja, incluem os impostos e os descontos incidentes sobre 
as mesmas, os quais estão apresentados como contas redutoras das receitas. A receita de venda de 
produtos é reconhecida no resultado quando seu valor pode ser mensurado de forma confiável, todos os 
riscos e benefícios inerentes ao produto são transferidos para o comprador, a Companhia não detém mais 
controle ou responsabilidade sobre o produto vendido e é provável que os benefícios econômicos sejam 
gerados em favor da Companhia. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa da sua 
realização. As receitas e despesas de juros são reconhecidas pelo método da taxa efetiva de juros na 
rubrica de receitas/despesas financeiras.  
 

(b) Ativos circulante e realizável a longo prazo 
 

(i) Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários. 
 
(ii) Os títulos e valores mobiliários referem-se a aplicações financeiras com vencimentos originais em prazos 

superiores há 90 dias e estão registradas aos seus valores de mercado. Esses ativos financeiros mensurados 
ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação ativa e freqüente. Os 
ativos dessa categoria são classificados no ativo circulante. Os ganhos ou as perdas decorrentes de 
variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são 
apresentados na demonstração do resultado em "resultado financeiro" no período em que ocorrem.  
 

(iii) As contas a receber de clientes são avaliadas pelo seu valor líquido de realização. A provisão para 
devedores duvidosos é calculada com base nas perdas avaliadas como prováveis, cujo montante é 
considerado suficiente para cobrir perdas na realização das contas a receber. O valor da provisão é a 
diferença entre o valor contábil e o valor recuperável.  
 

(iv) Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou da produção, inferior aos custos de 
reposição ou aos valores de realização. O custeio dos produtos acabados e em elaboração é efetuado com 
base no método de absorção total e inclui parte dos gastos gerais de fabricação baseados na capacidade 
normal de operação. As importações em andamento são demonstradas ao custo acumulado de cada 
importação. 
 

(v) Os depósitos judiciais são registrados ao valor efetivamente depositado. 
 
(vi) Os impostos a recuperar são registrados pelo regime de competência de acordo com as operações 

realizadas, e segregados no circulante e não circulante de acordo com a expectativa de realização. 
 

(vii) Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos, as variações nas taxas de câmbio e as variações monetárias auferidos. 

 
(c) Investimentos 
 

Os investimentos na controlada e na coligada são avaliados pelo método da equivalência patrimonial.  
 

(d) Imobilizado 
 
Demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 1995. A depreciação é calculada pelo método linear, 
às taxas anuais.  
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10.5 - Políticas contábeis críticas

A Companhia e sua controlada efetuarão o estudo sobre a vida útil econômica dos bens e valores registrados 
no ativo imobilizado, de forma a avaliar a adequação das taxas e critérios adotados para cálculo de 
depreciação, no exercício a findar em 31 de dezembro de 2010, de acordo com o previsto no item 7 do ICPC 
10. 

 
As estimativas dos custos de recuperação de mina são contabilizadas levando-se em conta o valor presente 
dessas obrigações, descontadas a uma taxa de risco. 
 

(e) Intangível 
 
Demonstrado por gastos com aquisição de contrato de direito de uso de aterro que gerarão benefícios 
futuros a Companhia, capitalizados e amortizados ao longo de sua vida útil estimada, pelas taxas descritas. 
 

(f) Diferido 
 
Corresponde, principalmente, a despesas pré-operacionais, amortizadas pelo método linear, às taxas anuais 
de 10% e 20%. A Companhia optou por manter o saldo do diferido existente em 31 de dezembro de 2008, 
até sua completa realização. O diferido estará sujeito à análise periódica de seu valor recuperável, 
conforme disposição do item 20 do CPC 13 – Adoção inicial da Lei 11.638/07. 

 
(g)  
 (h) Passivos circulante e não circulante 

 
(i) Os benefícios pós-emprego são contabilizados com base nos cálculos efetuados por atuários 

independentes, baseados em premissas fornecidas pela Companhia. 
 

(ii) As provisões para contingências são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal 
ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja 
necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. 
 

(iii) Os demais passivos são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias nas taxas de câmbio e das variações 
monetárias incorridos. 

 
(i) Imposto de renda  

 
As provisões para imposto de renda e contribuição social foram constituídas às alíquotas de 15% (quinze 
por cento) mais adicional de 10% (dez por cento) e 9% (nove por cento), respectivamente, sobre o lucro 
contábil ajustado pelas adições e exclusões admitidas pela legislação tributária. 
 
O imposto de renda e a contribuição social são reconhecidos segundo o regime de competência. Imposto 
de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos considerando a alíquota vigente sobre as 
diferenças temporárias entre a base contábil e a base tributária de ativos e passivos, bem como sobre 
prejuízos fiscais acumulados e avaliados quanto à possibilidade de realização no caso dos créditos. 
 
A Companhia e sua controlada utilizaram os critérios definidos pelo Regime Tributário de Transição 
(RTT) instituído pela Medida Provisória no. 449/08 (convertida na Lei 11.941/09), por meio do qual as 
apurações do Imposto sobre a Renda (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da 
contribuição para o PIS e da contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS), para o 
biênio 2008-2009, continuam a ser determinadas sobre os métodos e critérios contábeis, vigentes até 31 de 
dezembro 2007. Dessa forma, o imposto de renda e a contribuição social diferidos, calculados sobre os 
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10.5 - Políticas contábeis críticas

ajustes decorrentes da adoção das novas práticas contábeis requeridas pela Lei no. 11.638/07 e MP no. 
449/08 (convertida na Lei 11.941/09) foram registrados nas demonstrações financeiras da Companhia, 
quando aplicáveis, em conformidade com a Instrução CVM no. 371. A Companhia e sua controlada 
consignaram a opção pelo RTT na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 
(DIPJ). 
 

(j) Provisão para recuperação de ativos 
 
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos 
ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar 
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor 
contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor 
contábil líquido.  
 

(k) Lucro por ação 
 
É calculado com base no número de ações existentes na data do balanço e demonstrado em lotes de mil 
ações. 

(l) Procedimento de consolidação 

As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e incluem a Companhia e sua controlada Millennium Inorganic Chemicals Mineração 
Ltda., cuja participação da Companhia é de 100%. As transações e saldos entre as Companhias, bem como 
as contas de investimento e de patrimônio líquido, foram eliminadas. 
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10.6 - Controles internos relativos à elaboração das demonstrações financeiras - Grau de
eficiência e deficiência e recomendações presentes no relatório do auditor

10.6. Com relação aos controles internos adotados para assegurar a elaboração de demonstrações 
financeiras confiáveis, os diretores devem comentar: 

a e b. A Pricewatercoopers, auditora independente da Companhia, realizou os trabalhos de auditoria dos 
controles internos e apontou que: 
A Companhia necessitava formalizar e tornar obrigatória a utilização de boletim de medição, 
recomendação essa que foi imediatamente acatada pela Companhia, através do procedimento NA/BA/043. 
- A Companhia deveria implementar bloqueio automático para pagamento a fornecedores com cadastro 
desatualizado – Em relação a essa recomendação, foi implementada rotina semanal de verificação 
cadastral juntos a SEFAZ e Receita Federal tornando o fornecedor inativo quando da irregularidade junto 
ao fisco. 
- A Companhia deveria adotar política de fiscalização e acompanhamento da quitação das obrigações 
trabalhistas e previdenciárias por parte das empresas contratadas. Em relação a tal recomendação a 
Companhia contratou a G-MIX para acompanhar e implementar procedimento de fiscalização e 
acompanhamento da entrega de documentação para efetivação dos pagamentos. 
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10.7 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios

Não se aplica 
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10.8 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não se aplica 
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10.9 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não se aplica 
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10.10 - Plano de negócios

10.10. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do 
emissor. 

a. investimentos: 
Ano.................................................................................................          2010                                  2011 
 Total previsto.................................................................................$9.700.000,00              R$12.000.000,00 
  Modernização   equipamentos.................................................        55%                                            50% 
  Melhorias do processo...............................................................      33%                                            40% 
  Meio Ambiente/Segurança.........................................................      13%                                            10% 
 
i.i. Fontes dos investimentos: Recursos Próprios 
 
i.i.i. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos: Não se aplica 
 
b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam 
influenciar a capacidade produtiva do emissor. 
Estão sendo  adquiridas novas bombas para alimentação dos secadores de pigmento que aumentarão a 
capacidade produtiva da seção de secagem que hoje é a seção que limita a capacidade produtiva da planta. 
 
C. Novos produtos e serviços – Não se aplicam 
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10.11 - Outros fatores com influência relevante

Não se aplica 
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas

11.1. Projeções e Premissas 
 
De acordo com os termos do artigo 20 da Instrução CVM nº 480/09, a Companhia opta por não divulgar suas projeções e 
estimativas. 
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas

11.2 – Acompanhamento e alterações das projeção divulgadas 
 
 
De acordo com os termos do Artigo 20 da Instrução CVM 480/09, a Companhia 
opta por não divulgar suas projeções e estimativas. 
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa

 
1

 
MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS DO BRASIL S.A. 

Companhia Aberta 
CNPJ/MF nº 15.115.504/0001-24 

NIRE 29.300.010.065 
 
 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2010 

 
 
DATA, HORA E LOCAL: 29 de abril de 2010, às 11 horas, na sede da Millennium 
Inorganic Chemicals do Brasil S.A. (“Companhia”), localizada no Km 20 da BA-099, 
Distrito de Abrantes, Município de Camaçari, Estado da Bahia. 
 
PRESENÇAS: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia. 
 
MESA: Sr. Ciro Mattos Marino – Presidente; Sr. Paulo Roberto Dantas Oliveira – 
Secretário. 
 
ORDEM DO DIA: (1) eleger o Presidente do Conselho de Administração e estabelecer as 
regras de suas substituições; (2) eleger a Diretoria e designar o Diretor de Relações com 
Investidores; e (3) fixar as atribuições dos Diretores. 
 
DELIBERAÇÕES: Após o exame dos documentos e das discussões relacionadas às 
matérias constantes da ordem do dia, os Senhores Conselheiros deliberaram, por 
unanimidade de votos e sem qualquer restrição: (1) reeleger o Sr. Ciro Mattos Marino para 
o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, e deliberar que os 
membros do Conselho substituir-se-ão reciprocamente; (2) (i) reeleger como Diretores da 
Companhia, com mandato de 1 (um) ano a contar desta data: (a) o Sr. Ciro Mattos 
Marino, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG n° 6.851.834 
- SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 055.993.258-81, residente e domiciliado no 
Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Jr., nº 999, conjunto 124 - 
parte; e (b) o Sr. Ronaldo Marquez Alcantara, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, 
portador da carteira de identidade RG n° 443188 – SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 
220.495.761-53, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, com 
escritório no Distrito de Abrantes, Município de Camaçari, Estado da Bahia, no Km 20 da 
BA – 099, mantendo-se, assim, vago um cargo de Diretor; (ii) designar o Diretor Ronaldo 
Marquez Alcantara para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, conforme 
previsto na legislação aplicável e no inciso VIII do Art. 27 do Estatuto Social. Foi 
consignado em ata que, nos termos do disposto no Parágrafo Primeiro do Art. 17 do 
Estatuto Social da Companhia, o prazo de gestão dos Diretores ora eleitos estender-se-á até 
a investidura dos seus substitutos; e (3) fixar as atribuições individuais dos Diretores ora 
eleitos, a teor do disposto no inciso II do Art. 22 e no Art. 27 do Estatuto Social, nos termos 
seguintes: (i) Diretor Ciro Mattos Marino: (a) representar a Companhia, ativa e 
passivamente, em juízo ou fora dele; (b) verificar o cumprimento das normas aprovadas 
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa

 
2

pela Diretoria para os diversos serviços da Companhia; (c) superintender as atividades de 
relações públicas da Companhia; (d) vender ou promover a venda dos produtos da 
Companhia; (e) elaborar estudos de mercado e manter previsões a longo prazo das vendas 
de produtos da Companhia; e (f) supervisionar os serviços da Companhia relativos à venda 
de seus produtos; e (ii) Diretor Ronaldo Marques Alcantara: (a) representar a Companhia, 
ativa e passivamente, em juízo ou fora dele; (b) verificar o cumprimento das normas 
aprovadas pela Diretoria para os diversos serviços da Companhia; (c) superintender as 
atividades de relações públicas da Companhia; (d) responder pelas funções de Diretor de 
Relações com Investidores; (e) orientar os serviços de relações com os acionistas; (f) dirigir 
a operação de produção industrial e as demais atividades operacionais dos estabelecimentos 
industriais; (g) dirigir os serviços de planejamento de engenharia, de manutenção e de 
construção dos estabelecimentos industriais atuais e futuros; e (h) coordenar a política de 
meio ambiente. A atribuição relativa à coordenação das atividades de administração 
financeira, planejamento fiscal, auditoria, seguros e orçamento será exercida em conjunto 
pelos dois Diretores eleitos. Foi consignado em ata que os Diretores eleitos declararam, nos 
termos da legislação e normas regulamentares aplicáveis, que não estão impedidos, 
inabilitados ou incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os tornem inelegíveis 
para o cargo de administrador de sociedade. Os Diretores tomarão posse mediante a 
assinatura dos respectivos Termos de Posse, na forma e prazo previstos na Lei nº 6.404/76 
e da declaração de que trata a Instrução CVM nº 367/2002.  
 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião da qual lavrou-se 
esta ata, em forma de sumário, que foi lida, aprovada e assinada por todos os Conselheiros 
presentes. 
 

A presente é cópia fiel da ata original, 
lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração 

 
Camaçari (BA), 29 de abril de 2010. 

 
 
 
    Paulo Roberto Dantas Oliveira 
     Secretário 
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais

12.2. Regras, políticas e práticas relativas a Assembléia Geral.    
 

Assembléia Geral 
 
 
 
Artigo 12: A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro de 4 (quatro) meses seguintes ao 
término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que convocada, com observância dos preceitos 
legais: 
 
I - pelo Presidente do Conselho de Administração, com a indicação da ordem do dia; e 
 
II - pelo Conselho Fiscal ou pelos acionistas, nos casos previstos na lei. 
 
Artigo 13: A Assembléia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração 
ou na sua ausência pelo Diretor Geral ou por acionista que seja titular do maior número de ações 
ordinárias, que convidará um dos presentes para secretariar os trabalhos. 
 
Artigo 14: Nos 5 (cinco) dias que precederem a realização da Assembléia Geral, poderão ser suspensas as 
transferências de ações. 
 
Parágrafo único: O acionista poderá ser representado na Assembléia Geral por procurador constituído há 
menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, 
desde que o instrumento de procuração tenha sido depositado na sede social até 24 (vinte e quatro) horas 
antes da hora para a qual estiver convocada a Assembléia Geral. 
 
Artigo 15: A Assembléia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da 
Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. 
 
Parágrafo único: Compete à Assembléia Geral, além das atribuições que a lei lhe reserva privativamente, 
deliberar sobre a emissão de ações do capital autorizado. 
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Diário Oficial do Município - BA 29/03/2008

O Dia - SP 29/03/2008

31/12/2007 Demonstrações Financeiras A Tarde - BA 29/03/2008

O Dia - BA 31/03/2009

Diário Oficial do Município - SP 31/03/2009

31/12/2008 Demonstrações Financeiras A Tarde - BA 31/03/2009

O Dia SP - SP 09/03/2010

31/12/2009 Demonstrações Financeiras Diário Oficial do Município - BA 09/03/2010

O Dia - BA 09/03/2010

12.3 - Datas e jornais de publicação das informações exigidas pela Lei nº6.404/76
Exercício Social Publicação Jornal - UF Datas
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12.4 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração

 
12.4 –Práticas relativas ao Conselho de Administração 
 
1. Diretor Ciro Mattos Marino: (a) representar a Companhia, ativa e 
passivamente, em juízo ou fora dele; (b) verificar o cumprimento das normas aprovadas 
pela Diretoria para os diversos serviços da Companhia; (c) superintender as atividades de 
relações públicas da Companhia; (d) vender ou promover a venda dos produtos da 
Companhia; (e) elaborar estudos de mercado e manter previsões a longo prazo das vendas 
de produtos da Companhia; e (f) supervisionar os serviços da Companhia relativos à venda 
de seus produtos;  
 
2. Diretor Ronaldo Marques Alcantara: (a) representar a Companhia, 
ativa e passivamente, em juízo ou fora dele; (b) verificar o cumprimento das normas 
aprovadas pela Diretoria para os diversos serviços da Companhia; (c) superintender as 
atividades de relações públicas da Companhia; (d) responder pelas funções de Diretor de 
Relações com Investidores; (e) orientar os serviços de relações com os acionistas; (f) dirigir 
a operação de produção industrial e as demais atividades operacionais dos estabelecimentos 
industriais; (g) dirigir os serviços de planejamento de engenharia, de manutenção e de 
construção dos estabelecimentos industriais atuais e futuros; e (h) coordenar a política de 
meio ambiente. A atribuição relativa à coordenação das atividades de administração 
financeira, planejamento fiscal, auditoria, seguros e orçamento será exercida em conjunto 
pelos dois Diretores eleitos. 
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12.5 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragemNão se aplica 
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PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISRAÇÃO

055.993.258-81 ENGENHEIRO MECANICO DIRETOR COMERCIAL 29/04/2010 Sim

220.495.761-53 ENGENHEIRO MECANICO DIRETOR INDUSTRIAL 29/04/2010 Sim

RONALDO MARQUEZ ALCANTARA 52 Pertence apenas à Diretoria 29/04/2010 01 ANO

DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

CIRO MATTOS MARINO 51 Pertence apenas à Diretoria 29/04/2010 01 ANO

12.6 / 8  - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome Idade Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato

Outros cargos e funções exercidas no emissor

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador

RONALDO MARQUEZ ALCANTARA  -  220.495.761-53

EXPERIÊNCIA COMO DIRETOR ESTATUTARIO ACIMA DE 5 ANOS NA PROPRIA MILLENNIUM, SENDO RESPONSÁVEL PELA COMECIALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DOS PRODUTOS DA EMPRESA.

CIRO MATTOS MARINO  -  055.993.258-81

EXPERIÊNCIA COMO DIRETOR ESTATUTARIO ACIMA DE 05 ANOS NA PROPIRA MILLENNIUM, SENDO RESPONSÁVEL PELA COMERCIALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DOS PRODUTOS DA EMPRESA.

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações
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DIRETOR COMERCIAL

RONALDO MARQUEZ ALCANTARA Comitê de Estrutura Organizacional Outros ENGENHEIRO 
MECANICO

29/04/2010 01 ANO

DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

220.495.761-53 DIRETOR DE MANUFATURA 51 29/04/2010

055.993.258-81 51 29/04/2010

CIRO DE MATTOS MARINO Comitê de Estrutura Organizacional Presidente do Comitê ENGENHEIRO 29/04/2010 01 ANO

12.7 - Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração

Nome Tipo comitê Cargo ocupado Profissão Data eleição Prazo mandato

Outros cargos/funções exercidas no emissor Experiência Profissional / Declaração de Eventuais Condenações

CPF Descrição outros comitês Descrição outros cargos ocupados Idade Data posse
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NÃO POSSUI

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a 
administradores do emissor, controladas e controladores
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A EMPRESA NÃO POSSUI

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

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

PÁGINA: 77 de 146

Formulário de Referência - 2010 - CRISTAL PIGMENTOS DO BRASIL S.A Versão : 1



12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores

 

Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, 110 CEP 04571-020  São Paulo/SP 
Central de Atendimento: 4004 5423 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 709 5423 (Demais Localidades) 

Internet: http://www.libertyseguros.com.br 
E-mail: libertyseguros@libertyseguros.com.br 

 

Certificado de Seguro 
 

Este Certificado é emitido em caráter exclusivamente informativo e não concede nenhum direito a quem dele 
estiver de posse. Este Certificado não emenda, estende ou altera as coberturas concedidas pela apólice que 
será emitida. 
 
Tomador do Seguro: Millennium Inorganic Chemicals do Brasil S/A 
CNPJ: 15.115.504/0008-09 
Corretora: Lockton 

Cobertura 
 

Este documento certifica que a apólice de seguro mencionada abaixo está sob emissão e seguirá as condições 
da Apólice a Primeiro Risco a ser emitida pela ACE. 
 
Modalidade: Responsabilidade Civil de Administradores (D&O) – Cobertura a Segundo Risco 
 
Importância Segurada: R$ 20.000.000,00 em excesso a R$ 30.000.000,00 
 
Data Retroativa de Ocorrência: De acordo com o estabelecido na Apólice a Primeiro Risco. 
 
Âmbito de cobertura: Mundial  
 
Apólice Número   Início de Vigência   Término de Vigência 
Em emissão   16/05/2010   16/05/2011 
 
 
CANCELAMENTO: O presente seguro poderá ser cancelado antes do seu fim de vigência, devendo a Companhia 
de Seguros comunicar ao possuidor do certificado tal cancelamento por escrito e com 15 dias de antecedência. 
Possível atraso na comunicação do cancelamento não representará nenhuma obrigação ou responsabilidade de 
qualquer tipo a esta Companhia de Seguros, seus diretores, representantes ou prepostos. 
 
 
 

São Paulo, 20 de Maio de 2010 
 
 

Liberty Seguros 
LIU - Specialty Lines Division 

Financial Lines (D&O) 
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12.12 - Outras informações relevantes

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

13.1. Descrever a 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 aspectos1: 

a.       objetivos da política ou prática de remuneração  

A administração da remuneração para Diretores Estatutários ou de qualquer outro 

empregado não estatutário visa compensar os colaboradores na MEDIANA do mercado no 

qual a empresa se insere, ou seja, no ramo químico & petroquímico.  

Este diretriz é emanada da matriz em Jedha na Arábia Saudita e seguida por todas as 

unidades da Cristal Global no mundo. 

b. composição da remuneração, indicando: 

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

A remuneração dos Diretores Estatutários é composta por 4 elementos: 

ü HONORÁRIOS FIXOS – busca remunerar baseado na MEDIANA de mercado 

setorizado. 

ü BONUS ANUAIS – baseado em políticas globais de desempenho do negócio 

atrelados ao resultado financeiro GLOBAL do TiO2. Em 2009 as metas fixadas 

foram baseadas no Lucro Operacional Líquido consolidado, para 2010 estas 

premissas ainda não foram informadas pela matriz. 

ü BONUS DE MÉDIO PRAZO – baseado em políticas globais usando como 

referência o EBITDA consolidado, pago em 3 partes divididas em 3 anos 

consecutivos. 

ü BENEFÍCIOS – são componentes de representação da função; Carro designado, 

plano de pensão, assistência médica, seguro de vida, seguro D&O,  

                                                 
1 As informações sobre a política de remuneração devem abranger comitês de auditoria, 
de risco, financeiro e de remuneração, bem como estruturas organizacionais 
assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais 
comitês ou estruturas participem do processo de decisão dos órgãos de administração ou 
de gestão do emissor como consultores ou fiscais. 
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

ii. qual a proporção de cada elemento na remuneração total 

ü Os honorários fixos correspondem à remuneração encontrada na pesquisa da 

MEDIANA de mercado. 

ü O bônus anual corresponde a 35% dos honorários anuais multiplicados pelo 

indexador de resultados global da matriz. Em 2009 o valor máximo possível foi 2x 

sendo que o efetivamente pago foi  0,89x, ou seja, honorários anuais X 35% X 

,89 = Bônus a ser pago 

ü O bônus de médio prazo é fixado pela matriz Saudita para diretores globais e 

estatutários, levando-se em conta períodos ou ciclos de negócios globais. O último 

prêmio definido foi no ano de 2008 a ser pago em três parcelas iguais nos anos de 

2010, 2011 e 2012. O calculo é utiliza as mesmas bases de 35% dos honorários 

anuais X o indexador de resultado definido pela matriz, neste caso de 2008 foi 1x. 

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

ü Os honorários são fixados pela matriz  geralmente no mês de Abril de cada ano, nos 

últimos 3 anos não houve reajustes para Administradores devido à crise global. 

ü Os  valores, critérios de pagamento, bem como os indexadores de desempenho do 

Bônus de curto e médio prazo são determinados pela matriz anualmente para todas 

as unidades Globais. 

iv. razões que justificam a composição da remuneração 

A Cristal pesquisa o mercado setorial e define a remuneração considerando cargos 

similares no Brasil e nos países que opera. 

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

determinação de cada elemento da remuneração 

ü EBITDA 

ü LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO 

d. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de 

desempenho  

Os honorários compõem a parte fixa, sendo o Bônus de curto e médio prazo variáveis 

dependentes de indexadores de negócio.  
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

e. como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, 

médio e longo prazo 

Através da fixação da política de bônus de curto e médio prazo baseados no desempenho de 

negócio. 

f. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores 

diretos ou indiretos  

Não possuímos. 

g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado 

evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor 

Não possuímos. 
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Pós-emprego 0,00 0,00

Bônus 60.074,52 60.074,52

Outros 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Participação de resultados 324.039,13 324.039,13

Outros 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Participação em reuniões 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00

Baseada em ações 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00

Remuneração variável

Observação

Nº de membros 2,00 2,00

Benefícios direto e indireto 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 1.092.266,76 1.092.266,76

Total da remuneração 1.476.380,41 1.476.380,41

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2010 - Valores Anuais

Nº de membros 2,00 2,00

Remuneração fixa anual

Participações em comitês 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00

Salário ou pró-labore 943.255,26 943.255,26

Benefícios direto e indireto 0,00 0,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2009 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Pós-emprego 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Outros 0,00 0,00

Observação

Baseada em ações 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00

Bônus 0,00 0,00

Remuneração variável

Descrição de outras 
remunerações fixas

Comissões 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00

Participação de resultados 236.270,98 236.270,98

Total da remuneração 1.179.526,24 1.179.526,24

Bônus 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Participação em reuniões 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00

Nº de membros 2,00 2,00

Remuneração variável

Remuneração fixa anual

Participações em comitês 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00

Salário ou pró-labore 1.010.555,82 1.010.555,82

Benefícios direto e indireto 0,00 0,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2008 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Baseada em ações 0,00 0,00

Observação

Cessação do cargo 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Pós-emprego 0,00 0,00

Total da remuneração 1.010.555,82 1.010.555,82
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

13.3 Remuneração Variável 
 

13.1. Em relação à remuneração reconhecida no 

resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à 

prevista para o exercício social corrente do 

conselho de administração, da diretoria estatutária e 

do conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte 

conteúdo1: 

2010 

 

2009 

 

2008 

 

2007 

a. Órgão – Diretoria Estatutária     

b. número de membros 02 02 02 02 

i. remuneração variável, 

segregada em: 
 

   

· bônus – médio prazo R$ 60.074,52 Não houve Não houve R$ 19.332,09 

· participação nos 

resultados 

R$ 

324.039,13 

R$ 

236.270,98 

Não houve R$ 161.195,47 

· remuneração por 

participação em reuniões 
Não possui 

Não possui Não possui Não possui 

· comissões Não possui Não possui Não possui Não possui 

· outros Não possui Não possui Não possui Não possui 

 

                                                 
1 Para evitar a duplicidade, os valores computados como remuneração dos membros do conselho de 
administração devem ser descontados da remuneração dos diretores que também façam parte daquele 
órgão. 
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutáriaNão se aplica 
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13.5 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão

13.5 Participações detidas, por órgãos 
 
 
A Milennium não trabalha com este expediente de pagmento. 
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13.6 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária

13.6 Remuneração baseada em ações 
 
 
A Millennium não trabalha com este tipo de remuneração. 
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13.7 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatutária

13.7 Opções em aberto 

 

Órgão – Conselho da Administração 

ü Os membros do Conselho de administração da Millennium Inorganic Chemicals do Brasil S.A. 

receberam ao longo dos últimos 3 anos uma remuneração fixa, não possuindo benefícios ou variáveis 

atrelados a função de conselheiro. 

ü O Diretor Estatutário que faz parte do Conselho é remunerado somente como Administrador. 

Os conselheiros eleitos em 2010 não são elegíveis a pagamentos por serem membros do conselho. 
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13.8 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatutária

13.8 Opções exercidas e ações entregues. 

 

Órgão – Conselho da Administração 

ü Os membros do Conselho de administração da Millennium Inorganic Chemicals do Brasil S.A. 

receberam ao longo dos últimos 3 anos uma remuneração fixa, não possuindo benefícios ou variáveis 

atrelados a função de conselheiro. 

ü O Diretor Estatutário que faz parte do Conselho é remunerado somente como Administrador. 

Os conselheiros eleitos em 2010 não são elegíveis a pagamentos por serem membros do conselho. 
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13.9 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.6 a
13.8 - Método de precificação do valor das ações e das opções

13.09 Precificação das ações / opções 

Descrição sumária das informações necessárias para a 

compreensão dos dados divulgados nos itens 13.6 a 13.8, tal 

como a explicação do método de precificação do valor das ações 

e das opções, indicando, no mínimo: 

Não se 

aplica, pois 

a empresa 

não usa este 

expediente 

de 

pagamento 

Não se 

aplica, pois 

a empresa 

não usa 

este 

expediente 

de 

pagamento 

Não se 

aplica, pois 

a empresa 

não usa 

este 

expediente 

de 

pagamento 

Não se 

aplica, 

pois a 

empresa 

não usa 

este 

expediente 

de 

pagamento

a. modelo de precificação     

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  

 

   

c. método utilizado e as premissas assumidas para 

incorporar os efeitos esperados de exercício 

antecipado 

 

   

d. forma de determinação da volatilidade esperada     

e. se alguma outra característica da opção foi 

incorporada na mensuração de seu valor justo  
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários

13.10 Planos de Previdência 

 

Benefício pós emprego: não possui. 
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A ADMINISTRAÇÃO DA REMUNERAÇÃO PARA DIRETORES ESTATUTÁRIOS OU DE QUALQUER OUTRO 
EMPREGADO NÃO ESTATUTÁRIO VISA COMPENSAR OS COLABORADORES NA MEDIANA DO MERCADO NA 
QUAL A EMPRESA SE INSERE.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da 
diretoria estatutária e do conselho fiscal
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria

13.2 Mecanismos de remuneração e idenização 
 
 
A remuneração dos Diretores Estatutários é composta por 4 elementos: 
 
§ HONORÁRIOS FIXOS – busca remunerar baseado na MEDIANA de mercado 

setorizado. 
§ BONUS ANUAIS – baseado em políticas globais de desempenho do negócio 

atrelados ao resultado financeiro GLOBAL do TiO2. Em 2009 as metas fixadas foram 
baseadas no Lucro Operacional Líquido consolidado, para 2010 estas premissas 
ainda não foram informadas pela matriz. 

§ BONUS DE MÉDIO PRAZO – baseado em políticas globais usando como referência 
o EBITDA consolidado, pago em 3 partes divididas em 3 anos consecutivos. 

§ BENEFÍCIOS – são componentes de representação da função; Carro designado, 
plano de pensão, assistência médica, seguro de vida, seguro D&O, 

PÁGINA: 95 de 146

Formulário de Referência - 2010 - CRISTAL PIGMENTOS DO BRASIL S.A Versão : 1



13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladoresNão se aplica 
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupamNão se aplica 
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de

controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissorNão se aplica 
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13.16 - Outras informações relevantes

Não se aplica 

PÁGINA: 99 de 146

Formulário de Referência - 2010 - CRISTAL PIGMENTOS DO BRASIL S.A Versão : 1



14.1 - Descrição dos recursos humanos

Rotatividade
2007 0.93
2008 1.34
2009 0.63

Rotatividade

0.93

1.34

0.63

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

2007 2008 2009
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos

14.2 – Alterações Relevantes RH 
 
Não ocorreram alterações relevantes durante o ano de 2009 
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

14.3 Politica de Remuneração para os empregados 
 

Não se aplica, Plano de Remuneração com base nas ações para os empregados não adminisradores 
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos

 
14.4 – Relações Emissor / Sindicato 
 
Os empregados da empresa são representados pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ramo 
Químico / Petroleiro do Estado da Bahia. 
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TOTAL 0 0,000000%

11.182.252/0001-03 Não Não 27/04/2007

VBI EXCLUSIVO AÇÕES FUNDO INV

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000% 34.500.000 2,290000% 34.500.000 1,490000%

TOTAL 0 0,000000%

07.746.016/0001-97 NORUEGA Não Não 27/04/2007

NORGES BANK

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000% 55.000.000 3,640000% 55.000.000 2,370000%

TOTAL 0 0,000000%

Não Não

OUTROS

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

7.942.080 0,980000% 460.133.215 30,500000% 468.075.295 20,160000%

TOTAL 0 0,000000%

05.488.459/0001-08 Não Não 27/04/2007

JASPER INT INVESTMENT LLC

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000% 100.641.400 6,670000% 100.641.400 4,340000%

MILLENNIUM HOLDINGS BRASIL LTDA

02.602.261/0001-07 BRASIL Não Sim 27/04/2007

804.729.760 99,020000% 0 0,000000% 804.729.760 34,660000%

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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TOTAL

812.671.840 100,000000% 1.508.827.930 100,000000% 2.321.499.770 100,000000%

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0 0,000000% 0 0,000000% 0 0,000000%

OUTROS

0 0,000000% 0 0,000000% 0 0,000000%

TOTAL 0 0,000000%

08.934.107/0001-19 Não Não 27/04/2007

MILLENNIUM AUSTRALIND

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000% 858.553.315 56,900000% 858.553.315 36,980000%

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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TOTAL

804.729.760 100,000000 0 0,000000 804.729.760 100,000000

OUTROS

804.729.760 100,000000 0 0,000000 804.729.760 100,000000

MILLENNIUM HOLDINGS BRASIL LTDA 02.602.261/0001-07

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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Preferencial Classe B 521.448.880 22,000000%

Preferencial Classe A 987.379.050 43,000000%

Total 2.321.499.770 100,000000%

Ações em circulação correspondente a  todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele 
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade preferenciais (Unidades) 1.508.827.930 0,977000%

Quantidade ordinárias (Unidades) 812.671.840 99,023000%

Quantidade acionistas pessoa jurídica 
(Unidades)

2

Quantidade acionistas pessoa física 
(Unidades)

3

Data da última assembleia / Data da 
última alteração

29/04/2010

Ações em Circulação

Quantidade investidores institucionais 
(Unidades)

0

15.3 - Distribuição de capital
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15.4 - Organograma dos acionistas

Não se aplica 
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte Não se aplica 
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor

15.6- Alterações Relevantes na participação dos acionistas do grupo 
 
 
 
Não Houveram 
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15.7 - Outras informações relevantes

Não se aplica 
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadasNão se aplica 
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Objeto contrato COMPRA DE PRODUTOS

Natureza e razão para a operação

Rescisão ou extinção NÃO HOUVE

Garantia e seguros NÃO HOUVE

Relação com o emissor COMPRA DE PRODUTOS

MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS (EUA) 31/12/2009 10.843.430,44 R$ 10.843.430,44 NÃO HOUVE NÃO HOUVE NÃO 0,000000

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

Saldo existente Montante (Reais) Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter

estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequadoNão se aplica 
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Preferencial Classe A 987.379.050

Preferencial Classe B 521.448.880

Classe de ação preferencial Quantidade de ações (Unidades) Título Condições para conversão

Capital social por classe de ações Outros títulos conversíveis em ações

Tipo de capital Capital Integralizado

31/12/2009 162.504.983,90 812.671.840 1.508.827.930 2.321.499.770

17.1 - Informações sobre o capital social

Data da autorização ou 
aprovação Valor do capital (Reais) Prazo de integralização

Quantidade de ações 
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações 
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações 
(Unidades)
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NÃO OCORREU

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.2 - Aumentos do capital social
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NÃO HOUVE

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
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NÃO HOUVE

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.4 - Informações sobre reduções do capital social
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17.5 - Outras informações relevantes

Não se aplica 
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Direito a voto Sem Direito

Conversibilidade Não

Tag along 0,110000

Classe de ação preferencial Preferencial Classe B

Direito a dividendos Artigo 8º: As ações preferenciais da classe "A" que não terão direito a voto, gozarão de prioridade 
na distribuição do dividendo mínimo de 6% (seis por cento) ao ano sobre o valor nominal e 
participarão, em igualdade de condições com as ações ordinárias e as preferenciais da classe “B";

Espécie de ações ou CDA Preferencial

Descrição das características 
do reembolso de capital

As ações preferenciais da classe "B" gozarão de prioridade no reembolso do capital, em caso de 
liquidação, sem prêmio, exercitável apenas em relação às ordinárias e, depois de assegurada igual 
prioridade às ações preferenciais da classe “A”, terão todos os demais direitos das ações ordinárias, 
exceto o de voto. As ações preferenciais da classe "B" não poderão ser convertidas em ações 
ordinárias, e, além disso, sem direito a dividendos fixos ou mínimos, a elas não se aplicará o 
disposto no parágrafo primeiro do art. 111 da Lei de Sociedades por Ações.

Direito a reembolso de capital Sim

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

As ações preferenciais da classe "B" gozarão de prioridade no reembolso do capital, em caso de 
liquidação, sem prêmio, exercitável apenas em relação às ordinárias e, depois de assegurada igual 
prioridade às ações preferenciais da classe “A”, terão todos os demais direitos das ações ordinárias, 
exceto o de voto. As ações preferenciais da classe "B" não poderão ser convertidas em ações 
ordinárias, e, além disso, sem direito a dividendos fixos ou mínimos, a elas não se aplicará o 
disposto no parágrafo primeiro do art. 111 da Lei de Sociedades por Ações.

Restrição a circulação Não

Conversibilidade Não

Tag along 0,110000

Classe de ação preferencial Preferencial Classe A

Direito a voto Sem Direito

Direito a dividendos As ações preferenciais da classe "A" que não terão direito a voto, gozarão de prioridade na 
distribuição do dividendo mínimo de 6% (seis por cento) ao ano sobre o valor nominal e 
participarão, em igualdade de condições com as ações ordinárias e as preferenciais da classe “B";

Espécie de ações ou CDA Preferencial

Direito a voto Pleno

Conversibilidade Não

Tag along 0,340000

Direito a dividendos SIM

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Parágrafo único: As ações preferenciais da classe "B" gozarão de prioridade no reembolso do 
capital, em caso de liquidação, sem prêmio, exercitável apenas em relação às ordinárias e, depois 
de assegurada igual prioridade às ações preferenciais da classe “A”, terão todos os demais direitos 
das ações ordinárias, exceto o de voto. As ações preferenciais da classe "B" não poderão ser 
convertidas em ações ordinárias, e, além disso, sem direito a dividendos fixos ou mínimos, a elas 
não se aplicará o disposto no parágrafo primeiro do art. 111 da Lei de Sociedades por Ações.

Restrição a circulação Não

Direito a reembolso de capital Não

Espécie de ações ou CDA Ordinária

18.1 - Direitos das ações
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Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Parágrafo único: As ações preferenciais da classe "B" gozarão de prioridade no reembolso do 
capital, em caso de liquidação, sem prêmio, exercitável apenas em relação às ordinárias e, depois 
de assegurada igual prioridade às ações preferenciais da classe “A”, terão todos os demais direitos 
das ações ordinárias, exceto o de voto. As ações preferenciais da classe "B" não poderão ser 
convertidas em ações ordinárias, e, além disso, sem direito a dividendos fixos ou mínimos, a elas 
não se aplicará o disposto no parágrafo primeiro do art. 111 da Lei de Sociedades por Ações.

Restrição a circulação Não

Descrição das características 
do reembolso de capital

Parágrafo único: As ações preferenciais da classe "B" gozarão de prioridade no reembolso do 
capital, em caso de liquidação, sem prêmio, exercitável apenas em relação às ordinárias e, depois 
de assegurada igual prioridade às ações preferenciais da classe “A”, terão todos os demais direitos 
das ações ordinárias, exceto o de voto. As ações preferenciais da classe "B" não poderão ser 
convertidas em ações ordinárias, e, além disso, sem direito a dividendos fixos ou mínimos, a elas 
não se aplicará o disposto no parágrafo primeiro do art. 111 da Lei de Sociedades por Ações.

Direito a reembolso de capital Sim

18.1 - Direitos das ações
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta públicaNão se aplica 
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatutoNão se aplica 
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812.671.840 TIBR3 0,34 

987.379.050 PREF A TIBR5 0,11

521.448.880 PREF B TIBR6 0,11

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários 
negociados
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NÃO POSSUI

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.5 - Descrição dos outros valores mobiliários emitidos
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação

Não se aplica 
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeirosNão se aplica 
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18.8 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e

sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissorNão se aplica 
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18.9 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceirosNão se aplica 
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18.10 - Outras informações relevantes

Não se aplica 
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NÃO SE APLICA

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor
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NÃO SE APLICA

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
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NÃO SE APLICA

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

19.3 - Informações sobre valores mobiliários mantidos em tesouraria na data de encerramento 
do último exercício social
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19.4 - Outras informações relevantes

Não se aplica 
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NÃO SE APLICA

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários
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20.2 - Outras informações relevantes

Não se aplica 
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

 1 

21.1 – Normas, regimentos ou procedimentos. 

 

MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS DO BRASIL S.A 

 

 

 

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE 

 

 

Atendendo o previsto no artigo 16 da Instrução CVM nº  358, de 3 de janeiro de 

2002, alterada pela Instrução CVM nº 369, de 11 de junho de 2002, MILLENNIUM 

INORGANIC CHEMICALS DO BRASIL S.A. (doravante referida como 

"Companhia") fixa, mediante deliberação do seu Conselho de Administração de 30 

de julho de 2002, a seguinte Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, bem 

como de manutenção de seu sigilo. 

 

Considera-se relevante, para os efeitos desta Política, qualquer decisão de acionista 

controlador, deliberação da assembléia geral ou dos órgãos de administração da 

Companhia, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, 

técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios 

que possa influir de modo ponderável: 

I - na cotação dos valores mobiliários de emissão da Companhia aberta ou a eles 

referenciados; 

II - na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores 

mobiliários; 
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

 2 

III - na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição 

de titular de valores mobiliários emitidos pela Companhia ou a eles referenciados. 

São exemplos de ato ou fato potencialmente relevante, dentre outros, os seguintes: 

I - assinatura de acordo ou contrato de transferência do controle acionário da 

companhia, ainda que sob condição suspensiva ou resolutiva; 

II - mudança no controle da companhia, inclusive através de celebração, alteração 

ou rescisão de acordo de acionistas; 

III - celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas em que a companhia 

seja parte ou interveniente, ou que tenha sido averbado no livro próprio da 

companhia; 

IV - ingresso ou saída de sócio que mantenha, com a companhia, contrato ou 

colaboração operacional, financeira, tecnológica ou administrativa;  

V - autorização para negociação dos valores mobiliários de emissão da companhia 

em qualquer mercado, nacional ou estrangeiro; 

VI - decisão de promover o cancelamento de registro da companhia aberta; 

VII - incorporação, fusão ou cisão envolvendo a companhia ou empresas ligadas; 

VIII - transformação ou dissolução da companhia; 

IX - mudança na composição do patrimônio da companhia; 

X - mudança de critérios contábeis; 

XI - renegociação de dívidas; 

XII - aprovação de plano de outorga de opção de compra de ações; 
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

 3 

XIII - alteração nos direitos e vantagens dos valores mobiliários emitidos pela 

companhia; 

XIV - desdobramento ou grupamento de ações ou atribuição de bonificação; 

XV - aquisição de ações da companhia para permanência em tesouraria ou 

cancelamento, e alienação de ações assim adquiridas; 

XVI - lucro ou prejuízo da companhia e a atribuição de proventos em dinheiro; 

XVII - celebração ou extinção de contrato, ou o insucesso na sua realização, quando 

a expectativa de concretização for de conhecimento público; 

XVIII - aprovação, alteração ou desistência de projeto ou atraso em sua 

implantação;  

XIX - início, retomada ou paralisação da fabricação ou comercialização de produto 

ou da prestação de serviço; 

XX - descoberta, mudança ou desenvolvimento de tecnologia ou de recursos da 

companhia; 

XXI - modificação de projeções divulgadas pela companhia; e 

XXII - impetração de concordata, requerimento ou confissão de falência ou 

propositura de ação judicial que possa vir a afetar a situação econômico-financeira 

da companhia. 

Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à Comissão 

de Valores Mobiliários - CVM (doravante referida simplesmente como "CVM") e, se 

for o caso, às Bolsas de Valores de São Paulo  e da Bahia, Sergipe e Alagoas, 

qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como 

zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os 

mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação. 
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
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 4 

Os acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do 

conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados 

por disposição estatutária, deverão comunicar qualquer ato ou fato relevante de que 

tenham conhecimento ao Diretor de Relações com Investidores, que promoverá sua 

divulgação. 

Caso as pessoas referidas no parágrafo anterior tenham conhecimento pessoal de 

ato ou fato relevante e constatem a omissão do Diretor de Relações com Investidores 

no cumprimento de seu dever de comunicação e divulgação somente se eximirão de 

responsabilidade caso comuniquem imediatamente o ato ou fato relevante a CVM. 

Os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os 

acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá 

em risco interesse legítimo da companhia, salvo na hipótese da informação escapar 

ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada 

dos valores mobiliários de emissão da Companhia, quando a divulgação deverá ser 

levada a efeito. 

A presente Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante é complementar às 

normas da Instrução CVM 358/02, alterada pela Instrução CVM nº 369/02, que 

deverão ser estritamente observadas pelos Administradores e membros do Conselho 

Fiscal da Companhia, bem como pelo Acionista Controlador da Companhia. 

 

Finalmente, para dar cumprimento ao previsto no § 1º do artigo 16 da Instrução 

CVM nº 358/02, A Companhia está dando conhecimento por escrito da presente 

Política ao Acionista Controlador, bem como a seus Administradores e membros de 

seu Conselho do Fiscal, destes obtendo sua respectiva adesão formal. 

 
Camaçari, 30 de julho de 2002. 

 
A Administração. 
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21.2 - Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante indicando o canal ou canais de

comunicação utilizado(s) para sua disseminação e os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca

de informações relevantes não divulgadas
21.2 – Descrição da Política de Divulgação 
 
 
Considera-se relevante, para os efeitos desta Política, qualquer decisão de acionista 
controlador, deliberação da assembléia geral ou dos órgãos de administração da 
Companhia, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, 
negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa 
influir de modo ponderável, conforme Política de Divulgação. 
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações

21.3 – Responsáveis pela Política de Divulgação 
 
 
Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à Comissão de 
Valores Mobiliários - CVM (doravante referida simplesmente como "CVM") e, se for o caso, 
às Bolsas de Valores de São Paulo e da Bahia, Sergipe e Alagoas, qualquer ato ou fato 
relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e 
imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores 
mobiliários sejam admitidos à negociação. 
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22.1 - Aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como
operação normal nos negócios do emissorNão se aplica 
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22.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor

Não se aplica 
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22.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionaisNão se aplica 
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22.4 - Outras informações relevantes

Não se aplica 
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