
MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS DO BRASIL S.A.
(Companhia aberta)

CNPJ nº 15.115.504/0001-24
Proposta da Administração para a AGO a ser realizada em 30 de abril de

2013

Em atendimento ao disposto no inciso III e nos incisos I e II do §1º do artigo 9º, no artigo
10 e no artigo 12, incisos I e II, da Instrução da CVM nº 481 de 17 de dezembro de 2009 
(“ICVM 481”), a Administração da Companhia disponibiliza a seguir os itens 10, 12.6 a
12.10 e 13 do Formulário de Referência (anexo nº 24 da Instrução nº 480, de 7 de 
dezembro de 2009) da Millennium e o Anexo 9-1-II da ICVM 481. 

O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores 
Independentes, o Parecer do Conselho Fiscal, a Declaração dos Diretores sobre as
Demonstrações Financeiras e a Declaração dos Diretores sobre o Parecer dos
Auditores Independentes, relativos às Demonstrações Financeiras (controladora e
consolidado), bem como as Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP 
(controladora e consolidado), foram arquivadas na CVM no dia 26 de março de 2013 e
estão disponíveis para consulta no website de Relações com Investidores da 
Companhia (http://www.millennium-al.com.br)

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 
Proposta de destinação do resultado do exercício de 2013

(conforme Anexo 9-1-II da ICVM 481/2009)

A Administração da Companhia disponibiliza, abaixo, as informações exigidas pelo 
Anexo 9-1-II à Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009: 

1.Informar o lucro líquido do exercício:  
Em 31 de dezembro de 2012 o lucro da Companhia foi de R$ 50.118 

 

2. Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo 
dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados:  
Em dezembro de 2012 foram provisionados dividendos mínimos de 25% do lucro 
ajustado na forma da lei 6.404/76, obrigatoriamente distribuído aos acionistas. Os 
dividendos mínimos obrigatórios para o exercício findo em 31 de dezembro de 2012, no 
montante de R$ 10.615 mil, são demonstrados a seguir: 

Dividendos Ações classe “A”; R$ 4.147 mil.
Dividendos Ações classe “B”; R$ 2.528 mil.
Dividendos Ações Ordinárias; R$ 3.940 mil. 

.

http://www.millennium-al.com.br)


Quantidade de ações classe “A” 987.379.050
Dividendo – Ações classe “A 6%
Valor nominal de ação – Lote de mil 70,00
Provisão para dividendos ações classe “A”- R$ mil 4.147
Dividendo unitário por Ações classe “A” R$ 0,0042

Quantidade de ações classe “B” 521.448.880
Provisão para dividendos ações classe “B”- R$ mil 2.528
Dividendo unitário por Ações classe “B” R$ 0,0048
 
 
Quantidade de ações ordinárias 812.671.840
Provisão para dividendos ações ordinárias R$ mil 3.940
Dividendo unitário por Ações Ordinárias  R$ 0,0048

3.Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído: 

Foram provisionados dividendos mínimos de 25% do lucro ajustado na forma da lei 
6.404/76, obrigatoriamente distribuído aos acionistas.

4. Informar o montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com 
base em lucro de exercícios anteriores: 

Não se aplica

5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já 
declarados: 

Em 31 de dezembro de 2012, os dividendos a pagar incluíam dividendo mínimo 
obrigatório referente ao exercício de 2012, de R$ 10.615, adicionado aos dividendos a 
pagar de exercícios anteriores de R$ 7.567, aprovado na Assembleia Geral Ordinária 
(AGO) de 27 de abril de 2012.

Os valores de dividendos a pagar correspondentes ao exercício de 2011 deveriam ter 
sido pagos, conforme AGO de 27 de abril de 2012, até o dia 31 de dezembro de 2012. 
No entanto, o Conselho de Administração postergou parte do pagamento para até o dia 
31 de dezembro de 2013, ressalvando que os dividendos devidos aos acionistas 
minoritários foram pagos no dia 19 de dezembro de 2012.

Quantidade de ações classe “A” 987.379.050
Dividendo – Ações classe “A 6%
Valor nominal de ação – Lote de mil 70,00
Provisão para dividendos ações classe “A”- R$ mil 4.147
Dividendo unitário por Ações classe “A” R$ 0,0042
 
Quantidade de ações classe “B” 521.448.880
Provisão para dividendos ações classe “B”- R$ mil 2.528
Dividendo unitário por Ações classe “B” R$ 0,0048
 
 
Quantidade de ações ordinárias 812.671.840
Provisão para dividendos ações ordinárias R$ mil 3.940
Dividendo unitário por Ações Ordinárias  R$ 0,0048



(b) a forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio:
A Administração da Companhia irá propor à Assembleia Geral que o pagamento do 
dividendo seja efetuado integralmente em dezembro de 2013.

(c) eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre 
capital próprio:

Não há atualização ou incidência de juros sobre os dividendos e os juros sobre capital 
próprio atribuídos aos acionistas. 

 
(d) data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio 
considerada para identificação dos acionistas que terão direito ao recebimento:
A declaração dos dividendos a serem distribuídos está condicionada a aprovação dos 
acionistas, em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30 de abril de 2013. 
Uma vez aprovada, a data da declaração será dia 30 de abril de 2013.

6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital com base 
em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores:  

(a) informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já 
declarados: 
Não houve qualquer declaração de dividendos ou de juros sobre capital próprio com 
base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores. 

(b) informar data dos respectivos pagamentos: 
Não aplicável.
Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada 
espécie e classe: 

(c) lucro líquido (prejuízo) do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores: 
2012 2011 2010 2009

Lucro líquido 
(prejuízo) da 
Companhia 50.118  32.810 

           
(26.921) 704

Quantidade de ações 
em circulação: 

Ordinárias  812.671.840 812.671.840  
    
812.671.840  

    
812.671.840  

Preferenciais classe 
"A"  987.379.050 987.379.050  

    
987.379.050  

    
987.379.050  

Preferenciais classe 
"B"  521.448.880 521.448.880  

    
521.448.880  

    
521.448.880  

Total de ações 2.321.499.770 2.321.499.770 
 
2.321.499.770 

 
2.321.499.770 

Lucro líquido 
(prejuízo) por ação  0,22% 0,14% -0,12% 0,00%



(d) dividendo e juros sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios 
anteriores: 
Dividendos

2011 – R$ 9.750 mil

2010 –R$ 0,00

2009 – R$4.851

7. Havendo destinação de lucros à reserva legal:  

(a) identificar o montante destinado a reserva legal:  
No ano de 2012 a constituição de Reserva legal foi de R$ 2.506 mil.

(b) detalhar a forma de cálculo da reserva legal:  
5% do Lucro Líquido do exercício. 

8. Caso a Companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos 
ou mínimos:

(a) descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos:  
Nos termos do Estatuto Social da Companhia, 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.

(b) informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral dos 
dividendos fixos ou mínimos:  
A Companhia no ano de 2012 registrou um lucro líquido de R$50.118, sendo suficiente 
para o provisionamento dos dividendos fixos e mínimos. 

(c) identificar se eventual parcela não paga é cumulativa:  
Do exercício de 2011, falta efetuar pagamento de R$ 7.567 mil.

(d) identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a 
cada classe de ações preferenciais:  
De acordo com a proposta da Administração, o valor do dividendo global a serem pagos: 



Um dividendo mínimo de 25% do lucro ajustado na forma da lei é obrigatoriamente 
distribuído aos acionistas, conforme demonstrado abaixo: 

 2012

Lucro líquido da controladora 50.118

Incentivos fiscais (5.152)

Reserva legal (2.506)

Base de Cálculo 42.460

Dividendos mínimos obrigatórios (25%) 10.615

Os dividendos mínimos obrigatórios para o exercício findo em 31 de dezembro de 2012, 
no montante de R$ 10.615, são demonstrados a seguir:

Quantidade de ações classe “A” 987.379.050
Dividendo – Ações classe “A 6%
Valor nominal de ação – Lote de mil 70,00
Provisão para dividendos ações classe “A”- R$ mil 4.147
Dividendo unitário por Ações classe “A” R$ 0,0042
 
Quantidade de ações classe “B” 521.448.880
Provisão para dividendos ações classe “B”- R$ mil 2.528
Dividendo unitário por Ações classe “B” R$ 0,0048
 
 
Quantidade de ações ordinárias 812.671.840
Provisão para dividendos ações ordinárias R$ mil 3.940
Dividendo unitário por Ações Ordinárias  R$ 0,0048

Em 31 de dezembro de 2012, os dividendos a pagar incluíam dividendo mínimo 
obrigatório referente ao exercício de 2012, de R$ 10.615, adicionado aos dividendos a 
pagar de exercícios anteriores de R$ 7.567 aprovado na Assembleia Geral Ordinária 
(AGO) de 27 de abril de 2012.

(e) identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação preferencial 
de cada classe: 
De acordo com a proposta da Administração, será pago a título de dividendos fixos o 
valor de R$ 0,0048 para cada ação preferencial classe “B” e o valor de R$ 0,0042 para 
ações preferenciais classe “A”, que corresponde ao pagamento dos dividendos mínimos. 

9. Em relação ao dividendo obrigatório: 

(a) descrever a forma de cálculo prevista no estatuto: 

 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";
I - nos lucros, que remanescerem depois do pagamento de igual dividendo de 6% 
(seis por cento) ao ano às ações ordinárias e às ações preferenciais classe "B"; e 

 II - na distribuição de bonificações em ações decorrentes de correção monetária ou 
de incorporação de lucros ou reservas ao  capital social. 

(b) informar se ele está sendo pago integralmente:  
Não aplicável. 

(c) informar o montante eventualmente retido: 

R$ 7.567 mil.

10. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da 
companhia:  

(a) informar o montante da retenção: 
R$ 7.567 mil.

(b) descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da companhia, 
abordando, inclusive, aspectos relacionados à análise de liquidez, ao capital de 
giro e fluxos de caixa positivos: 

O desempenho da Planta da Bahia em 2012 foi inferior ao de 2011, já que ocorreu 
significativa redução vendas no primeiro semestre de 2012 e, na sequência, uma 
significativa redução de preços no segundo semestre do ano. Adicionalmente, os custos 
de produção de 2012 foram afetados pelo aumento de preços de matérias-primas além 
de aumentos nos índices inflacionários apurados no período. 

(c) justificar a retenção de dividendos:  

Indisponibilidade de caixa. 

11. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências:  

(a) identificar o montante destinado à reserva: 

Não aplicável. 
(b) identificar perda considerada provável e sua causa:  

Não aplicável. 
(c) explicar porque a perda foi considerada provável:  

Não aplicável. 



(d) justificar a constituição da reserva: 

Não aplicável. 

12. Havendo destinação para reserva de lucros a realizar: 

(a) informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar:  

R$ 36.997mil
(b) informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à reserva: 

13. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias:  

(a) descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva: 

O Estatuto Social da Companhia não estabelece reservas estatutárias. 
(b) identificar o montante destinado à reserva:  

Não aplicável. 
(c) descrever como o montante foi calculado:  

Não aplicável. 
14. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital:  

(a) identificar o montante da retenção: 
Não aplicável. 
(b) fornecer cópia do orçamento de capital:  

Não aplicável. 
15. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais: 

(a) informar o montante destinado à reserva: 

R$5.152 mil
(b) explicar a natureza da destinação  
Constituição de reserva para futuro aumento de capital.

10.1 Comentários dos diretores sobre questões financeiras da Companhia.

(a) Comentários sobre condições financeiras e patrimoniais gerais da Companhia

Cenário Econômico 
A economia brasileira, no ano de 2012, apresentou um crescimento relativo quando 
comparado com a economia global, no entanto, apresentou uma desaceleração quando 
comparado com o ano de 2011. Medidas do governo como redução da taxa de juros, 



intervenção no mercado de câmbio além de medidas de redução de impostos para 
estímulo a economia, não foram suficientes para garantir um crescimento efetivo.  

O desempenho da Planta da Bahia em 2012 foi inferior ao de 2011, já que ocorreu 
significativa redução vendas no primeiro semestre de 2012 e, na sequência, uma 
significativa redução de preços no segundo semestre do ano. Adicionalmente, os custos 
de produção de 2012 foram afetados pelo aumento de preços de matérias-primas além 
de aumentos nos índices inflacionários apurados no período.

A Companhia participa em operações com diversos instrumentos financeiros, com 
destaque para caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, depósitos 
judiciais, partes relacionadas, contas a pagar a fornecedores e empréstimos e 
financiamentos, com o objetivo de administrar a disponibilidade financeira de suas 
operações, suprir as necessidades eventuais de caixa, garantir o fornecimento de 
matéria-prima e manter seu endividamento em níveis compatíveis. 

(b) Comentários sobre estrutura de capital e possibilidade de resgate de 
ações ou quotas 
O capital social da Companhia é de R$ 162.505 (2011 – R$ 162.505), representado por 
2.321.499.770 ações. A composição do capital social por classe (em número de ações) 
em 31 de dezembro 2012 e 2011 é demonstrada a seguir:

Ações ordinárias 812.671.840 

Ações preferenciais:  

 Classe "A" 987.379.050 

 Classe "B" 521.448.880 

 2.321.499.770 

Do total das ações representativas do capital social, 617.883.675 ações preferenciais 
classe "A" e 240.669.640 ações preferenciais classe "B" pertencem a acionistas 
domiciliados no exterior.

As ações da Companhia não são resgatáveis e os respectivos dividendos são 
distribuídos com base no lucro e/ou limite das reservas de lucros e de acordo com os 
critérios estabelecidos pelo estatuto da Companhia, sujeito à aprovação da Assembleia 
Geral. Em determinadas situações específicas, a Companhia pode determinar pela 
reversão/não distribuição parcial ou total, conforme já ocorrido em exercícios passados. 

(c) Comentários sobre capacidade de pagamento em relação aos 
compromissos financeiros assumidos  



Os valores registrados no ativo e no passivo circulantes têm liquidez imediata ou 
vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a doze meses. Considerando o prazo 
e as características desses instrumentos, inclusive as taxas de remuneração 
contratadas, os valores contábeis se aproximam dos valores justos. 

(d) Comentários sobre fontes de financiamento utilizadas para capital de giro e 
para investimentos em ativos não-circulantes  

Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2012 montam R$ 7.139 mil e 
R$ 17.256 mil, controladora e consolidado, respectivamente. 

(e) Comentários sobre fontes de financiamento para capital de giro e para 
investimentos em ativos não-circulantes a serem utilizados para cobertura de 
deficiências de liquidez 

Não se aplica

(f) Comentários sobre níveis de endividamento e as características de 
tais dívidas 

(i) contratos de empréstimo e financiamento 
relevantes 
Nosso endividamento é com pessoa ligada e contratos de leasing. 
(ii) outras relações de longo prazo com instituições 
financeiras 
Não possuimos
(iii) grau de subordinação entre as dívidas  

(iv) restrições impostas à 
Companhia 
Não possuimos
(g) Comentários sobre limites de utilização dos financiamentos já 
contratados 
Não se aplica

(h) Comentários sobre alterações significativas em cada item das 
demonstrações financeiras  
Não há qualquer item relevante que não esteja evidenciado nas demonstrações 
financeiras da Companhia.

10.2 Comentários dos diretores sobre os resultados da Companhia 

(a) Comentários sobre resultados das operações do emissor 
Desempenho da Companhia 
A produção de Dióxido de Titânio da Companhia em 2012 foi 16,0% menor quando 
comparada com a de 2011. Esta redução do volume de produção deve-se a diminuição 



da demanda por produto, além de um período de redução do suprimento de ácido 
sulfúrico, matéria-prima vital na produção de Dióxido de Titânio. Esta retração deve-se 
também à redução da atividade econômica em geral, além de perdas de vendas 
causadas pelo aumento na agressividade da oferta de produtos importados, cujos 
preços descolaram da realidade e evolução dos custos no cenário global. 

O custo de produção unitário foi 35,5% maior que em 2011. Este aumento deve-se 
principalmente ao aumento de preço da Escória de Titânio, matéria-prima importada 
utilizada na fabricação do TiO2. O aumento no preço de matérias-primas de tarifas 
reguladas, como Eletricidade e Gás Natural e aumento de preço de matérias-primas 
cotadas em dólar também influenciaram o aumento dos custos.

O custo de produção também sofreu impacto devido ao aumento de preço de contratos 
de prestação de serviços e o reajuste da folha de pagamento. Adicionalmente a redução 
do volume produzido contribuiu para um impacto maior dos seus custos fixos no custo 
total dos produtos acabados.

(b) Comentários sobre variações das receitas atribuíveis a modificações de 
preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de 
novos produtos e serviços 
As vendas de dióxido de titânio da Companhia em 2012 foram reduzidas em 
3,7% em relação ao volume vendido em 2011. No primeiro semestre de 2012 a 
demanda geral por pigmentos foi de moderada a baixa, porém, o impacto deste 
comportamento no faturamento foi minimizado pelo ritmo acelerado de 
elevação dos preços do Dióxido de Titânio tanto no mercado Brasileiro como 
no internacional. Na segunda metade do ano a expectativa de elevados níveis 
de estoque a nível mundial se confirmou, refletindo os efeitos da queda 
significativa de demanda em mercados importantes como os da Europa e da 
Ásia, aliada aos respectivos ajustes de estoques globais. O resultado deste 
cenário foi a drástica reversão na tendência de preços que passaram a 
apresentar um movimento de queda acentuada durante todo o segundo 
semestre. No entanto, o volume de vendas apresentou ligeira recuperação no 
período, seguindo a sazonalidade característica de nossos mercados de 
atuação.

No quarto trimestre percebemos mais acentuadamente o reflexo da 
deterioração do ambiente econômico na zona do Euro. No Brasil, notamos um 
esfriamento da demanda e novos ajustes de inventário em toda a cadeia, quer 
de matérias-primas como de produtos acabados. Como resultado, o volume 
vendido no último trimestre do ano ficou aquém de nossas projeções.  

As exportações da Companhia diminuíram 20,7% em volume no ano de 2102 
em relação ao período anterior. Para explicar o delta acentuado nas 
exportações é relevante recordar que há alguns anos tomamos a decisão 
estratégica de reduzir a oferta ao mercado externo visando sustentar o 
crescimento continuado do mercado interno. Porém, em 2011 encontramos 
uma melhor atratividade e retorno na exportação e expandimos nossa 
participação no mercado externo de forma ampliada e oportunista. Estas 
condições e respectivos fundamentos de 2011 não se repetiram em 2012 e, 
além disto, observamos uma forte deterioração no ambiente de crédito na 
região, principalmente na Argentina e Venezuela. Desta forma, sem 
rentabilidade adequada e alto risco creditício, optamos por reduzir fortemente 



nossa oferta ao exterior.

Em 2012, os valores médios de venda do dióxido de titânio aumentam 8,0% 
em dólares americanos. Em reais, no entanto, os valores médios de venda por 
tonelada sofreram incremento de 26,1%, devido principalmente à 
desvalorização do real frente ao dólar norte-americano. 

Mineração
Na operação de mineração, a venda de Zirconita em toneladas sofreu uma 
redução de 27,4 % quando comparado ao ano anterior. Essa redução deve-se 
principalmente a ajustes de inventários e redução de produção por parte dos 
clientes. O preço médio de venda da Zirconita obteve um incremento de 43% 
em reais e de 22% em dólar, quando comparado ao exercício de 2011. 

A Companhia produziu 120.383 ton de Ilmenita, 19.755 ton de Zirconita, 1.697 
ton de Rutilo e 1.296 ton de Cianita. Adicionalmente, a Companhia exportou 
61.000 ton de Ilmenita em 2012. As operações de mineração da Companhia 
contam atualmente com as certificações ISO 9001:2008 (Qualidade), ISO 
14001:2004 (Meio Ambiente) e OHSAS 18001:2007 (Segurança e Saúde 
ocupacional).

(c) Comentários sobre o impacto da inflação, da variação de preços dos 
principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado 
operacional e no resultado financeiro do emissor  

10.3 Comentários dos diretores sobre os efeitos relevantes que 
determinados eventos tenham causado ou se espera que venham a 
causar nas demonstrações financeiras da Companhia e em seus 
resultados 

(a) Comentários sobre os efeitos relevantes que a introdução ou a alienação de 
segmento operacional tenha causado ou venha a causar nas demonstrações 
financeiras da Companhia e em seus resultados 

Imposto de renda e contribuição social diferido

A Companhia e sua controlada possuem prejuízos fiscais de imposto de renda, 
bases negativas de contribuição social e diferenças temporárias, cujos créditos 
tributários acumulados em 31 de dezembro de 2012 totalizam R$ 41.420 (2011 
– R$ 37.296), no entanto, com base na Instrução CVM 371, mantém registrado 
o montante de R$ 20.736 (2011 – R$ 24.395) na controladora e de R$ 33.501 
no consolidado (2011 – R$ 33.920), tendo em vista a expectativa de geração 



de lucros tributários futuros. A Administração vem monitorando a evolução 
desses créditos e com base no estudo técnico de viabilidade espera recuperar 
estes valores registrados contabilmente no prazo máximo de até dez anos.
.

(b) Comentários sobre os efeitos relevantes que a constituição, a aquisição ou 
a alienação de participação societária tenha causado ou venha a causar nas 
demonstrações financeiras da Companhia e em seus resultados 
Não Há

(c) Comentários sobre os efeitos relevantes que eventos ou operações não 
usuais tenham causado ou venham a causar nas demonstrações financeiras 
da Companhia e em seus resultados 

ICMS – Desenvolvimento Industrial e de Integração Econômica do Estado da 
Bahia

(i) ICMS – Desenvolvimento Industrial e de Integração Econômica do Estado da 
Bahia – DESENVOLVE 

Em 2001, o Governo do Estado da Bahia instituiu o Programa de Desenvolvimento 
Industrial e de Integração Econômica do Estado da Bahia - DESENVOLVE, Lei n° 7.980, 
através do qual a Companhia recebeu incentivo de dilação do prazo de até 72 meses 
para pagamento do ICMS, o que exceder o montante de R$ 736, gerado em razão de 
novos investimentos, com prazo de 12 anos para fruição do benefício. Sobre o saldo 
devedor postergado incidem encargos financeiros equivalentes 85% da Taxa de Juros 
de Longo Prazo – TJLP ao ano e, em caso de antecipação dos valores devidos, a 
Companhia poderá receber um desconto de até 80% do saldo do ICMS cujo prazo de 
pagamento foi dilatado. No ano de 2011, as parcelas dilatadas vincendas em 2012 
foram pagas antecipadamente e o respectivo desconto, no montante de R$ 8.717, foi 
registrado como conta redutora da respectiva despesa de ICMS no resultado do 
exercício. Não houve antecipações no exercício de 2012. 

Impostos, taxas e contribuições--Continuação 

(a) ICMS – Desenvolvimento Industrial e de Integração Econômica do Estado da 
Bahia -- Continuação

(ii) ICMS – Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial – FAIN

O Estado da Paraíba, através do Decreto n° 17.252/1994 constituiu o Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Industrial - FAIN, que tem por finalidade a concessão de incentivos 
para investimento industrial no Estado. A controlada, através da Resolução 014/2001 se 
enquadrou no programa e hoje goza de redução de 50,63% do saldo a pagar de ICMS. 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2012, o valor deste incentivo foi de R$ 4.842 
(2011 – R$ 3.823) e está contabilizado no resultado, como redutor da rubrica Impostos 
incidentes sobre vendas. 

b) Parcelamento de tributos federais 

A Companhia manifestou adesão ao parcelamento previsto na Lei n° 11.941/09, e em 
2011 houve a consolidação dos valores estabelecendo as condições para o 



parcelamento de débitos tributários federais. Dentre essas condições destaca-se: i) o 
prazo de pagamento que pode se estender em até 180 meses; ii) os descontos de 
multas, juros e encargos que variam de acordo com o prazo de pagamento; iii) a 
possibilidade de utilização de saldo de prejuízos fiscais e da base negativa da 
Contribuição Social sobre o Lucro na liquidação das multas e juros. 

A distribuição por ano de vencimento das dívidas do não circulante é a seguinte:

Ano 31/12/2012 31/12/2011

2013 560
2014 640 560
2015 640 560
2016 640 560
2017 em diante 4.419 4.747

6.339 6.987

Provisões

A Companhia discute judicialmente a legalidade de alguns tributos, bem como se 
defende de reclamações trabalhistas, autuações fiscais e previdenciárias na esfera 
administrativa e judicial e processos cíveis. A Administração da Companhia, com base 
na opinião de seus assessores jurídicos, mantém provisão para as perdas prováveis, 
consideradas suficiente para fazer face a eventuais perdas contingentes e obrigações 
previstas em lei, conforme demonstrado a seguir: 

 

10.4 Comentários dos diretores sobre questões contábeis  
(a) Comentários sobre mudanças significativas nas práticas contábeis  
Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis adotadas para 2012 em 
relação a 2011

(b) Comentários sobre os efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 
Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis adotadas para 2011 em 
relação a 2012.

(c) Comentários sobre ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor 
Ressalvas: 
Não há ressalvas nos pareceres dos auditores independentes referentes aos exercícios 
sociais de 2012, 2011 e 2010.

10.5 Identificação e comentários sobre políticas contábeis críticas adotadas pela 
Companhia, explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela 
administração sobre questões incertas e relevantes para a descrição da situação 
financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais 
como: provisões, contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, 
ativos de longa duração, vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão, 
ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental, 
critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros  



As demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas de acordo com 
diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas 
contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas 
em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para 
determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. 

Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a provisão para 
recuperação do passivo ambiental da mina e de sua recuperabilidade nas 
operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste 
a valor presente, análise do risco de crédito para determinação da provisão para 
devedores duvidosos, assim como a análise dos demais riscos para determinação 
de outras provisões, inclusive para contingências. 

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em 
valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações 
financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A 
Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente 

Provisão para recuperação ao valor recuperável de ativos não financeiros 

A Administração revisa, pelo menos 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. 

O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa 
é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. 

Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados 
são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes 
dos impostos, que reflita o custo médio ponderado de capital para a indústria 
em que opera a unidade geradora de caixa. O valor líquido de venda é 
determinado, sempre que possível, com base em contrato de venda firme em 
uma transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e 
interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando 
não há contrato de venda firme, com base no preço de mercado de um 
mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos 
semelhantes. 

10.6 – Controles internos relativos à elaboração das demonstrações financeiras – 
Grau de eficiência e deficiências e recomendações presentes no relatório do 
auditor.  
Os controles internos de uma companhia relacionados às demonstrações contábeis são 
processos desenvolvidos para fornecer conforto razoável em relação à confiabilidade e à 
elaboração das demonstrações contábeis para fins externos de acordo com as Normas 



Internacionais de Relatório Financeiro – , emitidas pelo International Accounting 
Standards Board – . Os controles internos da Companhia sobre as 
demonstrações contábeis incluem as políticas e os procedimentos que (i) dizem respeito 
à manutenção de registros que, em detalhes razoáveis, refletem precisa e 
adequadamente as transações e a destinação dos ativos da companhia, (ii) 
proporcionam conforto razoável de que as transações são registradas conforme 
necessário para permitir a adequada apresentação das demonstrações contábeis de 
acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro – , e que os 
recebimentos e pagamentos da Companhia são efetuados somente de acordo com 
autorizações da Administração e dos conselheiros da Companhia, e (iii) fornecem 
conforto razoável em relação à prevenção ou detecção tempestiva de aquisição, 
utilização ou destinação não autorizadas dos ativos da Companhia que poderiam ter um 
efeito relevante sobre as demonstrações contábeis. 

10.7 Comentários dos diretores sobre eventuais ofertas públicas de distribuição 
de valores mobiliários 
Nos exercícios de 2012, 2011 e de 2010, a Companhia não realizou qualquer oferta 
pública de distribuição de valores mobiliários.

10.8 Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras da 
Companhia (off balance sheet items) 
Não há qualquer item relevante que não esteja evidenciado nas demonstrações 
financeiras da Companhia.

10.9 Informações sobre os itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 
indicados no item 10.8  
Conforme apontado no item 10.8 deste Formulário, não há qualquer item relevante que 
não esteja evidenciado nas demonstrações financeiras da Companhia. 

10.10 Principais elementos do plano de negócios da Companhia  
(a) Elementos do plano de negócios da Companhia relacionados a investimentos e 
desinvestimentos previstos e em andamento 
a. investimentos:

Ano..................................................................................................... 2012                          2013

Total previsto................................................................................. R$7.813.000,00  R$8.000.000,00

Modernização equipamentos........................................................... 69%                            82%                   

Melhorias do processo...................................................................... 22%                             4%                      

Meio Ambiente/Segurança...............................................................    9%        14%           

i.i. Fontes dos investimentos: Recursos Próprios 

i.i.i. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos: Não se 
aplica

(b) Elementos do plano de negócios da Companhia relacionados a aquisições de 
plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que podem influenciar materialmente a 
capacidade produtiva da Companhia e que já tenham sido divulgadas 



Influenciar a capacidade produtiva do emissor 
Não se aplica

(c) Elementos do plano de negócios da Companhia relacionados a novos produtos e 
serviços  
Não há

10.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho 
operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens 
desta seção.
Não ocorreram fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho 
operacional que não tenham sido relacionados no formulário.

Eleição de Membro do Conselho de Administração
(exigido pelo artigo 10 da ICVM nº 481 – itens 12.6 a 12.10 do Formulário 
de Referência) 

12.6 Informações pessoais sobre os administradores e membros do 
conselho fiscal da Companhia 

Nome Id
ad
e  

Profissão CPF ou 
Passaporte 

Cargo 
Eletivo a 
que 
concorre  

Data de 
eleição 

Prazo do 
mandato 

Outros 
cargos 
ou 
funções 
exercido
s na 
Compan
hia  

Eleito 
pelo 
Controla
dor? 

Ronaldo 
Márquez 
Alcântara 

52 Engenheiro 
Mecânico

220.495.761-
53

Diretor de 
Relações 
com 
Investidor
es

27.04.201
2

27.04.201
3

Diretor  Sim

Ciro 
Mattos 
Marino 

54 Engenheiro 
Mecânico

055.993.258-
81 Preside

nte do 

Conselh

o de 

Adminis

tração

27.04.201
2

27.04.201
3

Diretor Sim

Viktor 
Maximilian
o Augusto 
dos 
Santos 
Veras

44 Advogado 481.147.905-
04

Administra
dor

27.04.201
2

27.04.201
3

Gerente 
Juridico

Sim

Paulo 
Roberto 
Dantas 
Oliveira

Administrado
r 

130.332.555-
15

Administra
dor

27.04.201
2

27.04.201
3

Gerente 
Administra
tivo

Sim

João 
Roberto 
Sena da 
Paixão

57 Administrado
r 

064.429.435/3
4 

Conselheir
o Fiscal 

27.04.201
2

27.04.201
3

Nenhuma Sim

Jorge 
Michel 
Lepeltier 

65 Contador 070.190.688-
04

Conselho 
Fiscal

27.04.201
2

27.04.201
3

Nenhuma Não 

Helio 
Botelho 
Pinto da 
Silva 

Administrado
r 

001.187.025-
72

Conselho 
Fiscal

27.04.201
2

27.04.201
3

Nenhuma Sim



12.7 Informações pessoais sobre os membros dos comitês estatutários, 
dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração.  
A Companhia não possui comitês estatutários. Atualmente, a 
Companhia possui os seguintes comitês de apoio ao Conselho de 
Administração, todos não estatutários e compostos por membros do 
conselho de administração. 

Não se aplica

12.8 Informações profissionais sobre os administradores e membros do 
conselho fiscal 
Curriculum

Jorge Michel Lepeltier 

Graduado em Economia e Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, com curso de Gerenciamento Ambiental pela 
ESALQ – Escola de Ensino Superior Luiz de Queiroz em Piracicaba.

“Jorge Michel Lepeltier: Graduado em Economia e Ciências Contábeis pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com curso de 
Gerenciamento Ambiental pela ESALQ – Escola de Ensino Superior Luiz de 
Queiroz em Piracicaba. Especializou-se em Mercado de Capitais, Finanças 
e Planejamento Estratégico pela New York University. Com uma carreira 
que ultrapassa 40 anos, adquiriu experiência nas áreas de compras, 
vendas, fusões e incorporações de empresas de grande porte, em 
complemento com as áreas de contabilidade, controladoria, tesouraria e a 
de controles internos e governança corporativa, mercê de suas experiências 
profissionais junto a empresas da linha branca e ao Grupo Whirlpool (USA), 
no qual trabalhou de maio de 1978 até agosto de 1993, sendo inicialmente 
designado Tesoureiro, e após 2 anos guindado a posição de CFO e Diretor 
de Relações com Investidores do grupo Brasmotor. Anteriormente atuou por 
12 anos na Price Waterhouse Auditores Independentes como Auditor e 
Consultor, tendo alcançado a posição de Sênior Manager, possuindo a 
coordenação de trabalhos na área bancária, industrial, comercial, etc. 
Presentemente é consultor autônomo e presta serviços nas áreas 
administrativa, financeira, societária, e de auditoria desde longa data, sendo 
sócio da Jorge Lepeltier Consultores Associados. Atua em Conselhos de 
Administração, Conselhos Fiscais e Comitês de Auditoria, e nos últimos 5 
anos atuou como Conselheiro de Administração nas seguintes empresas: 
AES Tietê S.A., período 2008-2011, Companhia Paranaense de Energia - 
Copel, período 2009-2011, Triunfo Participações e Investimentos S.A., 
período 2009-2011, entre outras. Como Conselheiro Fiscal atuou nas 
seguintes empresas: TIM Participações S.A., período de 2011-2012, Cia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, período de 2003-
2009, Drogasil S.A., período de 2000-2011, entre outras. Como Membro de 



Comitê de Auditoria atuou nas seguintes empresas: Triunfo Participações e 
Investimentos S.A., período 2009-2011, Positivo Informática S.A., período 
de 2009-2011, entre outras. É presentemente Conselheiro de Administração 
da Pettenati Indústria Têxtil S.A., Conselheiro Fiscal da Alpargatas S.A., 
Mangels S.A., M&G Poliester S.A., e Membro do Comitê de Auditoria da 
Anhanguera Educacional Participações S.A. entre outras.”

 

JOÃO ROBERTO SENA DA PAIXÃO

Bacharel em Administração de Empresas pela Escola de Administração de 

Empresas da Bahia, Pós Graduado em Planejamento Tributário com Metodologia de 

Ensino Superior pela Universidade Salvador – UNIFACS, Curso de Extensão 

Universitária em Planejamento Tributário pela Faculdade Baiana de Ciências – 

FABAC e Técnico em Contabilidade pelo Centro Integrado Luiz Tarquínio.

“João Roberto Sena da Paixão: Bacharel em Administração de Empresas pela 

Escola de Administração de Empresas da Bahia, Pós Graduado em Planejamento 

Tributário com Metodologia de Ensino Superior pela Universidade Salvador – 

UNIFACS, Curso de Extensão Universitária em Planejamento Tributário pela 

Faculdade Baiana de Ciências – FABAC e Técnico em Contabilidade pelo Centro 

Integrado Luiz Tarquínio, com uma trajetória profissional de mais de 38 anos. Como 

empregado, acumulou experiência trabalhando em empresas privadas de grande 

porte, tais como: Millennium Inorganic Chemicals do Brasil S/A (Tibrás - Titânio do 

Brasil S/A), COBAFI – Cia. Bahiana de Fibras, EMCA – Empresa Carioca de 

Produtos Químicos S/A, (Grupo Atlantic), Indústria de Premoldados Star Ltda. (grupo 

Odebrecht) e SIBRA – Eletrosiderúrgica Brasileira S/A, nas áreas de finanças, 

contabilidade, pessoal, fiscal e materiais, como empreendedor, é sócio da JRP 

Consultoria Empresarial Ltda., atuando nas seguintes áreas: administrativa, 

controladoria, contabilidade, fiscal e societária. Ex professor da rede estadual de 

ensino lecionando a disciplina Matemática Financeira, palestrante na Faculdade 

Visconde de Cayrú e Universidade Católica do Salvador, com os seguintes temas: 

“Contador Rumo ao Mercado de Trabalho”, “Empreendedorismo – Funcionamento 

da Atividade Empresária” e “Tributação das Empresas”. Instrutor de vários cursos 

profissionalizantes, avaliador do trabalho de Fraudes Fiscais da turma de formandos 

do curso de Ciências Contábeis da UNIFACS, membro do Conselho de Assuntos 

Fiscais e Tributários – CAFT, da Federação das Indústrias do Estado da Bahia – 

FIEB, membro suplente do Comitê Temático de Investimento e Financiamento do 

Fórum Regional Permanente das ME e EPP da Secretaria da Industria e Comércio 

do Estado da Bahia.”



Hélio Botelho Pinto da Silva

Doutorando em Ad. Pública - Universidade Complutense de  Madrid-Espanha- Tese: 
Tarifas no Mercosul;Mestre em Administração Pública – Univ. Complutense de 
Madrid -Espanha; Professor Universitário AP (UNIFACS e UCSAL);Tributarista; 
Economia Rural; Bel. Administração de Empresas, UNIFAC'S.

“Hélio Botelho Pinto da Silva: Graduado em Administração de Empresas pela 
Unifacs em Salvador, com diversos cursos na área tributária e financeira.
Especializou-se na área tributária e Finanças. Doutorando em Administração 
Pública pela Universidade Complutense de Madrid Espanha: Teses tarifas do 
Mercosul, mestre em Administração Pública pela Universidade Complutense 
de Madrid Espanha, professor Universitário AP (Unifacs e Universidade 
Católica de Salvador (UCSAL). Com uma carreira que ultrapassa 36 anos, 
adquiriu experiência em empresas de grande porte, e empresas públicas em 
complemento com as áreas de contabilidade, controladoria, tesouraria e a de 
controles internos e governança corporativa, mercê de suas experiências 
profissionais junto a empresas como a SIBRA, trabalhou de dezembro de 
1976 a dezembro de 1978, USIMINAS Mecânica S/A, trabalhou de dezembro 
de 1978 a setembro de 1987, sócio majoritário da HÉLIO BOTELHO & 
ASSOCIADOS LTDA a partir de 1998 e Diretor presidente do GRUPO 
TERRA VIDA, dedes 2002, atuou também como Auditor fiscal da Secretaria 
da fazenda do estado da Bahia de 1963 a 1998, além de assumir cargos de 
confiança na SEFAZ, Superintendente de trânsito de mercadorias, no período 
de 1971 a 1975, Assessor do departamento Geral das rendas em 1976, 
Assessor da Secretaria da fazenda em 1976 e Assessor do Secretario da 
Fazenda e Presidente do CONSEF (Conselho de Fazenda do estado da 
Bahia), entre 1991 a 1993, foi também diretor Geral do departamento de 
Adm. Tributária, no período de 1993 a 1998. O mesmo possui também 
diploma de Honra ao mérito pela UFBA e UNIFACS.

12.9 Relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau 
envolvendo administradores da Companhia 
Não ocorre.

12.10 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle 
envolvendo administradores da Companhia nos 3 últimos exercícios 
sociais  
Não se aplica

 
Proposta de Remuneração dos Administradores – Exercício 2012 
(exigido pelo artigo 12, da ICVM nº 481 – item 13 do Formulário de 

Referência)

12. ASSEMBLÉIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO



12.1.Descrição da estrutura administrativa do emissor
Nome Ronaldo Márquez 

Alcântara
Ciro Mattos Marino 

Idade 53 52
Profissão Engenheiro 

Mecânico
Engenheiro 
Mecânico

CPF ou número do 
passaporte

220.495.761-53 055.993.258-81

Cargo eletivo ocupado Diretor Industrial Diretor Comercial
   Data de eleição 29/04/2012 29/04/2012
Data da posse 29/04/2012 29/04/2012
Prazo do mandato 01 ano 01 ano 
Outros cargos ou funções 
exercidos no emissor 

Diretor de Relações 
com Investidores 

Presidente do 
Conselho de 
Administração

   Indicação se foi eleito 
pelo controlador ou não

Sim Sim

12.2. Descrição das regras, políticas e práticas relativas às assembleias 
gerais 
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia, nos 
dias 11,12 e 13 de Abril de 2012, no jornal “A Tarde” do Estado da Bahia, 
nos dias 11,12 e 13 de Abril de 2012 e no jornal “O Dia” do Estado de São 
Paulo, nos dias 11,12 e 13 de Abril de 2012. O relatório da Administração 
da Companhia, as demonstrações financeiras e o Parecer dos Auditores 
Independentes da Companhia, todos relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2011, foram publicados no jornal “A 
Tarde” do Estado da Bahia, no Diário Oficial do Estado da Bahia, e no 
jornal “O Dia” do Estado de São Paulo, no dia 28 de março de 2012. 

12.3. Datas e jornais de publicação das informações exigidas pela Lei n 
6404/76

Dia 26/03/2013
Jornais O DIA São Paulo
Jornal A Tarde Bahia
Diário Oficial do Estado da Bahia

12.4. Descrição das regras, políticas e práticas do emissor relativas ao 
conselho de administração

12.6. Identificação dos administradores e membros do conselho fiscal 

(a) o Sr. Ciro Mattos Marino, RG nº 6.851.834 – SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 055.993.258-81, (b) o Sr. Paulo Roberto Dantas 
Oliveira do RG nº 772249-49 - SSP/BA, inscrito no CPF/MF nº. 
130.332.555-15, 
(c) o Sr. Viktor Maximiliano Augusto dos Santos Veras, inscrito na 
OAB/BA sob o nº 11.016 e no CPF/MF sob o nº 481.147.905-04,  

12.7. Identificação dos membros dos comitês estatutários e dos comitês 



de auditoria e dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de 
remuneração.
12.8. Informações sobre os administradores e membros do conselho fiscal 
Foram reeleitos, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, 
para compor o Conselho de Administração, com mandato até a 
Assembléia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se no ano de 2013: 
(a) o Sr. Ciro Mattos Marino, brasileiro, casado, engenheiro, portador da 
carteira de identidade RG nº 6.851.834 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 055.993.258-81, residente, domiciliado e 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. Paulo Roberto Dantas Oliveira, 
brasileiro, administrador, casado, portador do RG nº 772249-49 - SSP/BA, 
inscrito no CPF/MF nº. 130.332.555-15, 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; (c) o Sr. 
Viktor Maximiliano Augusto dos Santos Veras, brasileiro, casado, 
advogado, inscrito na OAB/BA sob o nº 11.016 e no CPF/MF sob o nº 
481.147.905-04, 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

13. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
 

13.1 Política e 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 
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  

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,

(c) Principais indicadores de desempenho que são levados em 
consideração na determinação de cada elemento da remuneração  

EBITDA

 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. 

(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 e indiretos 
Não há 

(g) Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à 
ocorrência de determinado evento societário, tal como a alienação do 
controle societário do emissor 
Não há 



13.2 Informações sobre a remuneração reconhecida no resultado dos 3 
últimos exercícios sociais e a prevista para o exercício social corrente 
do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho 
fiscal 

2013 

Conselho de 
Administração

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total

Número de 
Membros 

03 02 03 08 

Remuneração 
Fixa Anual (R$)

N/A 1.233.310,89

SOR 

154.521,54 

SOR 

1.387.832,43

Remuneração 
variável

N/A 412.361,38

Target STIP 

N/A 412.361,38

Benefício Pós 
emprego

N/A N/A N/A N/A 

Benefício pela 
cessação do 
cargo 

N/A N/A N/A N/A 

Remuneração 
baeada em 
ações 

N/A N/A N/A N/A 

Total    



2012

Conselho de 
Administração

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total

Número de 
Membros

03 02 03 08

Remuneração 
Fixa Anual (R$)

N/A 1.267.211,34

Inf Rend 2012

148.173,75 

SOR 

1.415.385,09

Remuneração 
variável

N/A 1.187.839,20

PGBL 

N/A 1.187.839,20

Benefício Pós 
emprego

N/A N/A N/A N/A 

Benefício pela 
cessação do 
cargo 

N/A N/A N/A N/A 

Remuneração 
baeada em 
ações

N/A N/A N/A N/A 

Total    



2011 

Conselho de 
Administração

Diretoria 
Estatutária

Conselho 
Fiscal

Total

Número de 
Membros 

03 02 03 08 

Remuneração 
Fixa Anual (R$)

N/A 1.175.311,17 44.312,55 1.219.623,72

Remuneração 
variável

N/A 649.898,69 N/A 649.898,69

Benefício Pós 
emprego

N/A N/A N/A N/A 

Benefício pela 
cessação do 
cargo 

N/A N/A N/A N/A 

Remuneração 
baeada em 
ações 

N/A N/A N/A N/A 

Total    



2010 

Conselho de 
Administração

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal

Total 

Número de 
Membros 

03 02 00 05

Remuneração 
Fixa Anual (R$)

N/A 1.125.771,47 N/A 1.125.771,47 

Remuneração 
variável

N/A 324.039,13 N/A 324.039,13

Benefício Pós 
emprego

N/A N/A N/A N/A

Benefício pela 
cessação do 
cargo 

N/A N/A N/A N/A

Remuneração 
baeada em 
ações 

N/A N/A N/A N/A

Total    

13.3 Informações sobre a remuneração variável dos 3 últimos exercícios 
sociais e a prevista para o exercício social corrente do conselho de 
administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal 
2013 
 



 
Conselho de 

Administração
Diretoria 

Estatutária
Conselho 

Fiscal Total

Nº de membros 3 2 3 8 

Bônus 

Valor mínimo previsto no 
plano de remuneração N/A zero N/A zero

Valor máximo previsto no 
plano de remuneração N/A 

2 x 35% da 
remunração 
anual N/A   

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

2 x 35% da 
remunração 
anual N/A   

Valor efetivamente 
reconhecido no resultado do 
exercício social N/A

ainda não foi 
divulgado N/A

Participação nos resultados        
Valor mínimo previsto no 

plano de remuneração N/A zero N/A
Valor máximo previsto no 

plano de remuneração N/A 824.722,73 N/A   

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas 
fossem atingidas N/A 824.722,73 N/A   

Valor efetivamente 
reconhecido no resultado do 
exercício social N/A 

ainda não foi 
divulgado N/A   

2012 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária

Conselho 
Fiscal 

Total

Número de 
Membros 

03 02 03 08 

Bônus N/A N/A N/A N/A
Valor mínimo 
previsto no 
plano de 
remuneração 

N/A N/A N/A N/A

Valor máximo 
previsto no
plano de 
remuneração

N/A N/A N/A N/A

Valor previsto no 
plano de 
remuneração – 
metas atingidas

N/A N/A N/A N/A

2011 

Conselho de 
Administração

Diretoria Estatutária Total 



Número de 
Membros 

03 02 05

Bônus N/A N/A N/A
Valor mínimo previsto 
no 
plano de remuneração

N/A N/A N/A

Valor máximo previsto 
no
plano de remuneração

N/A N/A N/A

Valor previsto no plano 
de
remuneração – metas 
atingidas 

N/A N/A N/A

2010 

Conselho de 
Administração

Diretoria 
Estatutária

Total

Número de 
Membros 

03 02 05

Bônus N/A N/A N/A
Valor mínimo previsto 
no 
plano de remuneração

N/A N/A N/A

Valor máximo previsto 
no 
plano de remuneração

N/A N/A N/A

Valor previsto no 
plano de 
remuneração – metas 
atingidas 

N/A N/A N/A

13.4 Plano de remuneração baseado em ações do conselho de 
administração e da diretoria estatutária, em vigor no último exercício 
social e previsto para o exercício social corrente  
Não ocorre.

(a) Termos e condições gerais 
A Cristal não trabalha com este expediente de pagamento.

(b) Principais objetivos do plano 
A Cristal não trabalha com este expediente de pagamento.

(c)Forma como o plano contribui para esses objetivos 
A Cristal não trabalha com este expediente de pagamento.

(d) Como o plano se insere na política de remuneração do emissor  
A Cristal não trabalha com este expediente de pagamento.

(e) Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor 
a curto, médio e longo prazo  
A Cristal não trabalha com este expediente de pagamento.



(f) Número máximo de ações abrangidas 
A Cristal não trabalha com este expediente de pagamento.

(g) Número máximo de ações a serem outorgadas 
A Cristal não trabalha com este expediente de pagamento.

(h) Condições para aquisição de ações 
A Cristal não trabalha com este expediente de pagamento.

(i) Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício 

A Cristal não trabalha com este expediente de pagamento.

(j) Critérios para fixação do prazo de exercício 
A Cristal não trabalha com este expediente de pagamento.

(k) Forma de liquidação  
A Cristal não trabalha com este expediente de pagamento.

(l) Restrições à transferência das ações 
A Cristal não trabalha com este expediente de pagamento.

(m) Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a 
suspensão, alteração ou extinção do plano 
A Cristal não trabalha com este expediente de pagamento.

(n) Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus 
direitos previstos no plano de remuneração baseado em ações 
A Cristal não trabalha com este expediente de pagamento.

13.5 Quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no 
Brasil ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em 
ações ou cotas, emitidos pelo emissor, seus controladores diretos ou 
indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por 
membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do 
conselho fiscal, na data de encerramento do último exercício social  

Cada conselheiro possui 1 (uma) ação ordinária da Millennium Inorganic  
Chemicals do Brasil S.A. 

13.6 Informações sobre a remuneração baseada em ações reconhecida 
no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e a prevista para o 
exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria 
estatutária
Não se aplica, pois a empresa não usa este expediente de pagamento  

13.7 Informações sobre as opções em aberto do conselho de 
administração e da diretoria estatutária ao final do último exercício 
social 
Não se aplica.

13.8 Informações sobre opções exercidas e ações entregues relativas à 



remuneração baseada em ações do conselho de administração e da 
diretoria estatutária 
Não se aplica

13.9 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 
Não se aplica.

13.10 Informações sobre os planos de previdência em vigor conferidos 
aos membros do conselho de administração e aos diretores estatutários  
a. Órgão –
Diretores 
Estatutários + 
Conselho de 
Administração

2012 2011 2010 

b. Número de 
membros

04 04 04 

c. nome do plano Itaú PGBL – 
Flexprev Empresa 

Plus

Itaú PGBL –
Flexprev Empresa 

Plus

Itaú PGBL – Flexprev Empresa 
Plus

d. quantidade de 
administradores 
que reúnem as 
condições para se 
aposentar 

S/N S/N S/N 

e. condições pára 
se aposentar 
antecipadamente 

S/N S/N S/N 



f. valor atualizado 
das contribuições 
acumuladas no 
plano de 
previdência até o 
encerramento do 
último

exercício social, 
descontada a 
parcela relativa a 
contribuições 
feitas diretamente 
pelos 
administradores

R$1.071.578,16 R$ 887.034,34 R$ 760.175,71 

g. valor total 
acumulado das 
contribuições 
realizadas durante 
o último exercício 
social, descontada 
a parcela 

relativa a 
contribuições 
feitas diretamente 
pelos 
administradores

R$1.071.578,16 R$ 887.034,34 R$ 760.175,71

h. se há a 
possibilidade de 
resgate antecipado 
e quais as 
condições 

Somente na 
hipótese de

saída involuntária 

Somente na 
hipótese de

saída involuntária 

 

Somente na 
hipótese de

saída involuntária

Somente na 
hipótese de

saída involuntária

Somente na hipótese de 

saída involuntária 

Somente na hipótese de 

saída involuntária 

13.11 Informações sobre conselho de administração, diretoria 
estatutária e conselho fiscal  
A Companhia opta por não divulgar.

13.12 Arranjos contratuais, apólices de seguros e outros instrumentos 
que estruturam mecanismos de remuneração ou indenização para os 
administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria  

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,

13.13 Percentual da remuneração total de cada órgão reconhecida no 
resultado da Companhia referente a membros do conselho de 
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam 
partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme 
regras contábeis 
Não se aplica.

13.14 Valores de remuneração de membros do conselho de 
administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal, não 
decorrentes da função que ocupam. 
Não há remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria 
estatutária ou do conselho fiscal por qualquer razão que não a função que 
ocupam na Companhia. 

13.15 Valores reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou 
indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas da 
Companhia, como remuneração de membros do conselho de 
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal da 
Companhia 
Não se aplica.

13.16 Outras informações relevantes 
Todas as informações relevantes no que concerne à remuneração dos 
administradores foram divulgadas nos itens anteriores deste Capítulo do 
Formulário de Referência da Companhia. 

***

. 


