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FATO RELEVANTE 
 
A CRISTAL PIGMENTOS DO BRASIL S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 157, parágrafo 
4º, da lei nº 6.404/76, conforme alterada, e da Instrução CVM nº 358/02, conforme 
alterada, vem, por meio deste fato relevante, informar aos acionistas e ao mercado em 
geral que: 
 
No ano de 2010, a Companhia efetuou uma avaliação de todos os bens que constituíam seu 
ativo imobilizado (“Bens do Ativo Imobilizado”), levando em conta a melhor estimativa do 
valor de mercado dos Bens do Ativo Imobilizado (“Avaliação”). A Avaliação resultou na 
alteração da vida útil dos Bens do Ativo Imobilizado, com a consequente adoção de taxas de 
depreciação por todas as unidades fabris do Grupo Cristal Global. 
 
Em 31 de dezembro de 2017 a Companhia identificou a necessidade de aprimoramento dos 
mecanismos internos relacionados ao controle dos Bens do Ativo Imobilizado, de modo que 
pudessem refletir, de maneira adequada, a existência de tais bens. Para este propósito, foi 
elaborado um inventário físico dos Bens do Ativo Imobilizado (“Inventário Físico”) e, ao 
comparar o Inventário Físico com a Avaliação, concluiu-se o seguinte: 
 

(i) alguns bens que compunham os Bens do Ativo Imobilizados e que constavam 
da Avaliação não mais existiam; e 

 
(ii) a vida útil atribuída em 2010 a certos bens que compunham os Bens do Ativo 

Imobilizado, bem como suas respectivas taxas de depreciação, não haviam 
sido adequadamente aplicadas desde então. 

 
De posse das informações mencionadas nos itens (i) e (ii) acima, a Companhia (a) baixou dos 
Bens do Ativo Imobilizado os bens e os respectivos valores, e (b) reprocessou a depreciação 
dos itens dos Bens do Ativo Imobilizado existentes na data de encerramento do exercício 
social de 2017. 
 
Os ajustes contábeis realizados no que se refere aos Bens do Ativo Imobilizado estão 
devidamente refletidos nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício 
social de 2017 (incluindo por meio de notas explicativas), que serão publicadas 
oportunamente. 
 
O departamento de Relações com Investidores da Companhia permanece à disposição para 
os esclarecimentos que se fizerem necessários. 
 
 

Camaçari, 26 de março de 2018. 
 

Paulo Roberto Dantas Oliveira 
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