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1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Sergio Pancini de Sá

Cargo do responsável

Diretor Presidente/Relações com Investidores
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente

1.1 – Declaração do Diretor Presidente:
Declaração já realizada no item 1.3 desde formulário.
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores

1.2 – Declaração do Diretor de Relações com Investidores:
Declaração já realizada no item 1.3 desde formulário.
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com Investidores
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2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

287-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

CPF/CNPJ

61.562.112/0008-05

Período de prestação de serviço

01/01/2013

Descrição do serviço contratado

2015: Serviços de auditoria das demonstrações financeiras da Companhia e controladas, revisões das informações contábeis
contidas nas Informações Trimestrais – ITR, auditoria do pacote de relatórios para consolidação da controladora do grupo
MAHLE.
2016: Serviços de auditoria das demonstrações financeiras da Companhia e controladas, revisões das informações contábeis
contidas nas Informações Trimestrais – ITR, auditoria do pacote de relatórios para consolidação da controladora do grupo
MAHLE.
2017: Serviços de auditoria das demonstrações financeiras da Companhia e controladas, revisões das informações contábeis
contidas nas Informações Trimestrais – ITR, auditoria do pacote de relatórios para consolidação da controladora do grupo
MAHLE e suporte nas análises da Companhia para implementação do IFRS 9 e IFRS 15.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

2015: R$ 872,9 mil referentes a serviços de auditoria das demonstrações financeiras da Companhia e controladas, revisões
das informações contábeis contidas nas Informações Trimestrais – ITR, e auditoria do pacote de relatórios para consolidação
da controladora do grupo MAHLE.
2016: R$ 891,7 mil referentes a serviços de auditoria das demonstrações financeiras da Companhia e controladas, revisões
das informações contábeis contidas nas Informações Trimestrais – ITR, auditoria do pacote de relatórios para consolidação da
controladora do grupo MAHLE, serviço de Tax Compliance (expatriados), e suporte nas análises da Companhia para
implementação do IFRS 9 e IFRS 15.
2017: R$ 708,8 mil referentes a serviços de auditoria das demonstrações financeiras da Companhia e controladas, revisões
das informações contábeis contidas nas Informações Trimestrais – ITR, auditoria do pacote de relatórios para consolidação da
controladora do grupo MAHLE, serviço de Tax Compliance (expatriados), e suporte nas análises da Companhia para
implementação do IFRS 9 e IFRS 15.

Justificativa da substituição

Atendimento à Instrução CVM nº 308/99

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

Não aplicável.

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

CPF

Valdir Augusto de Assunção

01/01/2013

044.066.958-85

Endereço
Rua José Pires Neto, 314, 10º Andar, Cambuí, Campinas, SP, Brasil, CEP 13025-170, Telefone
(19) 37945400, Fax (19) 37945469, e-mail: eduardo.vendramini@pwc.com.br
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2.3 - Outras informações relevantes

2.3. - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes.
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3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

Exercício social (31/12/2017)

Exercício social (31/12/2016)

Exercício social (31/12/2015)

Patrimônio Líquido

1.350.220.000,00

1.215.718.000,00

1.290.662.000,00

Ativo Total

2.226.144.000,00

2.354.914.000,00

2.477.941.000,00

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

2.264.543.000,00

2.143.308.000,00

2.320.105.000,00

Resultado Bruto

628.671.000,00

593.104.000,00

640.365.000,00

Resultado Líquido

224.685.000,00

4.149.000,00

172.145.000,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

128.308.500

128.308.500

128.308.500

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

10,520000

9,470000

10,060000

1,849487

0,192200

1,566700

(Reais)

Resultado Básico por Ação
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3.2 - Medições não contábeis

3.2. - Caso o emissor tenha divulgado, no decorrer do último exercício social, ou deseje divulgar neste formulário
medições não contábeis, como Lajida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ou Lajir (lucro
antes de juros e imposto de renda), o emissor deve:
a. informar o valor das medições não contábeis
b. fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas
c. explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua
condição financeira e do resultado de suas operações

(1)

(2)

EBITDA (ou LAJIDA) é uma medição de natureza não contábil elaborada pela Companhia, conciliada com suas demonstrações financeiras observando as
disposições do Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº 01/2013, e em conformidade com a Instrução CVM nº 527/12, consistindo no resultado líquido do período, acrescido
dos tributos sobre o lucro, das despesas financeiras líquidas das receitas financeiras e das depreciações e amortizações. A Companhia divulga EBITDA porque ela
o utiliza para medir o seu desempenho. O EBITDA não deve ser considerado isoladamente ou como um substituto de lucro líquido ou lucro operacional, como um
indicador de desempenho operacional ou fluxo de caixa ou para medir a liquidez ou a capacidade de pagamento da dívida. Nos seus negócios, o EBITDA é
utilizado como medida do seu desempenho operacional e liquidez, além de ser medida amplamente utilizada pelo mercado. O EBITDA é calculado utilizando-se
uma metodologia padronizada pela Instrução CVM nº 527/2012, que dispõe sobre a divulgação voluntária de informações de natureza não contábil, e deve ter
como base os números apresentados nas demonstrações contábeis, de propósito geral previstas no Pronunciamento Técnico CPC 26 – Apresentação das
Demonstrações Contábeis.
Com a implementação das normas contábeis IFRS e Instrução CVM nº 527/2012, a Companhia pode optar por divulgar o valor do EBITDA (ou LAJIDA) ajustado
por itens que contribuam para a informação sobre o potencial de geração bruta de caixa, sempre identificado pelo termo “ajustado”. A Companhia considera o
EBITDA ajustado como melhor forma de apresentação desta métrica, considerando adicionalmente os seguintes itens em seu cálculo: provisão de impairment de
ágio apurado na aquisição de negócios e realização do valor justo atribuível aos estoques. Desta forma, o EBITDA ajustado apresentado neste Formulário de
Referência é o lucro líquido do período, acrescido do imposto de renda e contribuição social, das despesas financeiras deduzidas das receitas financeiras, da
depreciação e amortização, da provisão de impairment de ágio apurado na aquisição de negócios, e da realização do valor justo atribuível aos estoques.
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras

3.3. - Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas demonstrações financeiras de encerramento
de exercício social que as altere substancialmente
Não há evento relevante que enseje a apresentação de comentários após 31 de dezembro de 2017.

PÁGINA: 10 de 276

Formulário de Referência - 2018 - MAHLE-METAL LEVE S.A.

Versão : 4

3.4 - Política de destinação dos resultados

3.4. - Descrever a política de destinação dos resultados dos 3 últimos exercícios sociais, indicando:
a. Regras sobre retenção de lucros
Nos termos da Lei nº 6.404/76, a assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter
parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente aprovado, devendo o
orçamento, submetido pelos órgãos da administração com a justificação da retenção de lucros proposta, compreender
todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, e poderá ter a duração de até 5 (cinco) exercícios,
salvo no caso de execução, por prazo maior, de projeto de investimento. O orçamento poderá ser aprovado pela
assembléia geral ordinária que deliberar sobre o balanço do exercício e revisado anualmente, quando tiver duração
superior a um exercício social.
b. Regras sobre distribuição de dividendos
Conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, no encerramento do exercício social serão levantadas as
demonstrações financeiras exigidas em lei, observando-se, quanto à distribuição do resultado apurado, as seguintes
regras: (i) do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a
provisão para o imposto de renda; (ii) com base nos lucros remanescentes e respeitadas as disposições legais, serão
calculadas nesta ordem: (a) a participação global dos empregados, competindo à Diretoria estabelecer quais os
empregados que receberão participação e o quantum atribuído a cada um deles; (b) a participação global dos
administradores, que será dividida entre eles por deliberação do Conselho de Administração, observado o disposto no
artigo 152, parágrafo primeiro, da Lei 6404/76; (iii) o lucro líquido apurado será distribuído na seguinte ordem: (a) 5%
(cinco por cento) na constituição da reserva legal, até que atinja 20% (vinte por cento) do capital social; (b) constituição de
outras reservas, previstas em lei, e (c) atribuição do dividendo aos acionistas, respeitada a matéria estatuída no Estatuto
Social a seguir descritas.
Ao conjunto de acionistas será sempre atribuído, em cada exercício, um dividendo não inferior a 25% (vinte e cinco por
cento) do lucro líquido, depois de diminuído ou acrescido dos valores previstos no "caput" do artigo 202 da Lei 6.404/76.
O valor dos juros pagos ou creditados, a título de capital próprio, nos termos do artigo 9º, parágrafo 7º da Lei 9.249/95 e
legislação e regulamentação pertinente, poderá ser imputado ao valor do dividendo obrigatório, integrando tal valor o
montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos legais.
Além do dividendo declarado à conta de lucro apurado em cada balanço semestral, o Conselho de Administração poderá,
igualmente, declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no
último balanço semestral, bem como determinar o levantamento de balanço trimestral e conseqüente distribuição de
dividendos, respeitado, nesta última hipótese, o disposto no artigo 204, § 1º, da Lei 6.404/76.
O montante dos dividendos será posto à disposição dos acionistas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da
data em que forem atribuídos e, em qualquer hipótese, dentro do exercício social em curso.
c. Periodicidade das distribuições de dividendos
Como regra geral, os acionistas da Companhia terão direito de receber dividendos anualmente calculados na forma
descrita no item b acima. Adicionalmente, o Conselho de Administração está autorizado a declarar dividendos
intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço semestral, bem como
determinar o levantamento de balanço trimestral e conseqüente distribuição de dividendos, respeitado, nesta última
hipótese, o disposto no artigo 204, § 1º, da Lei 6.404/76.
d. Eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação especial
aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais
De acordo com o §º do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, o dividendo previsto no referido artigo não será obrigatório no
exercício social em que os órgãos da administração informar à assembléia geral ordinária ser ele incompatível com a
situação financeira da Companhia. O conselho fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer sobre essa informação e,
na Companhia aberta, seus administradores encaminharão à Comissão de Valores Mobiliários, dentro de 5 (cinco) dias da
realização da assembléia-geral, exposição justificativa da informação transmitida à assembléia.
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3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2017

Lucro líquido ajustado

Exercício social 31/12/2016

Exercício social 31/12/2015

231.596.000,00

27.731.000,00

198.284.000,00

10,000000

100,000000

100,000000

1,720000

2,300000

15,400000

Dividendo distribuído total

231.596.000,00

54.097.000,00

198.284.000,00

Lucro líquido retido

157.761.000,00

157.761.000,00

184.128.000,00

27/04/2018

27/04/2017

27/04/2016

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)
Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Juros Sobre Capital Próprio
Ordinária

50.971.000,00

15/09/2017

Ordinária

22.117.000,00

21/12/2017

Ordinária

7.477.000,00

23/05/2016

14.874.000,00

24/05/2018

Ordinária

28.017.000,00

23/12/2015

Ordinária

25.290.000,00

28/08/2015

Ordinária

17.224.000,00

20/05/2015

Ordinária

94.251.000,00

23/12/2015

Ordinária

26.025.000,00

23/05/2016

Ordinária

30.958.000,00

29/08/2016

23.139.000,00

23/05/2016

Outros
Ordinária

143.634.000,00

24/05/2018

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

3.6. - Informar se, nos 3 últimos exercícios sociais, foram declarados dividendos a conta de lucros retidos ou
reservas constituídas em exercícios sociais anteriores
Não houve declaração de dividendos a conta de lucros retidos ou reservas constituídas em exercícios sociais anteriores
nos últimos 3 exercícios sociais.
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3.7 - Nível de endividamento
Exercício Social

31/12/2017

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
875.824,00
0,00

Tipo de índice

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Índice de Endividamento

0,65000000

Outros índices

0,03000000

Resultado negativo: -0,03:
Endividamento líquido consiste em exigibilidades
(financiamentos de curto e longo prazo, bem como
cambiais descontadas pela Companhia) decrescidas de
ativos circulantes de liquidez (caixa, bancos e aplicações
financeiras).
Esse índice mostra-se apropriado para medir a capacidade
da Companhia para fazer face ao seu endividamento.
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2017)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Empréstimo

Quirografárias

30.987.000,00

84.191.000,00

Títulos de dívida

Quirografárias

700.377.000,00

0,00

731.364.000,00

84.191.000,00

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

28.064.000,00

32.740.000,00

175.982.000,00

0,00

0,00

700.377.000,00

28.064.000,00

32.740.000,00

876.359.000,00

Observação
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3.9 - Outras informações relevantes

3.9. - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações consideradas relevantes.

PÁGINA: 16 de 276

Formulário de Referência - 2018 - MAHLE-METAL LEVE S.A.

Versão : 4

4.1 - Descrição dos fatores de risco

4. Fatores de Riscos
Investir em valores mobiliários envolve riscos. O potencial investidor deve avaliar cuidadosamente todas as informações
constantes deste Formulário de Referência, inclusive os riscos mencionados abaixo, bem como as demonstrações
financeiras da Companhia e suas respectivas notas explicativas, antes de decidir investir nos valores mobiliários de
emissão da Companhia. Caso quaisquer dos fatores mencionados abaixo venham a ocorrer, as atividades, condição
financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou os negócios da Companhia poderão ser significativa e
adversamente afetados. Consequentemente, o preço dos valores mobiliários poderá diminuir e o investidor poderá perder
todo ou parte substancial de seu investimento nestes valores mobiliários. Riscos adicionais não previstos neste Formulário
de Referência atualmente desconhecidos ou considerados irrelevantes pela Companhia também poderão prejudicar o
negócio, o resultado operacional e financeiro, o fluxo de caixa e impactar o preço dos valores mobiliários da Companhia.
A indicação de que um risco pode ter ou terá um efeito adverso relevante para a Companhia significa que tal evento pode
afetar diretamente seus negócios, condição financeira, liquidez, resultados e/ou futuros negócios.

4.1. - Descrever fatores de risco que possam influenciar a decisão de investimento, em especial, aqueles
relacionados:

a. Ao emissor:
A Companhia está exposta a retrações no desenvolvimento econômico dos países onde atua ou para os quais
exporta [4.1.1].
O mercado interno representa 53,4% da receita líquida de vendas da companhia sendo 26,5%no mercado de
equipamento original e 27,%no Aftermarket. Em 2017, 46,5%de sua receita líquida de vendas foi proveniente do mercado
externo. Desta forma, as vendas da Companhia dependem não apenas do desempenho da economia brasileira, mas
também do desempenho da economia dos outros países em que atua e que representam importantes mercados para os
seus produtos. Assim, uma eventual retração econômica na região do NAFTA e/ou da Comunidade Europeia, regiões
estas que absorvem a maior parte das exportações da Companhia, pode reduzir a demanda pelos produtos da
Companhia nesses mercados, afetando adversamente o resultado operacional e desempenho financeiro da Companhia.
Como consequência de eventuais flutuações do mercado, taxas cambiais e outros, os ativos podem sofrer perda do valor
recuperável afetando o resultado da companhia e a distribuição dos dividendos.
A Companhia está exposta a riscos por responsabilidade civil e de imagem relacionada a recall de seus produtos
ou prejuízos decorrentes de garantias estendidas a seus produtos [4.1.2].
Os casos de recall de veículos em função de falhas de componentes são conhecidos dos últimos tempos. Tais falhas
podem gerar danos patrimoniais, lesões e morte dos consumidores de veículos. Na hipótese de ocorrência de um recall de
grande proporção ou caso ocorram acidentes em função de falhas em componentes fabricados pela Companhia,
causadas por processos internos ou por fornecedores, esta poderá incorrer em gastos significativos para reembolsar seus
clientes montadoras pelos danos sofridos em valores que superem as coberturas de seguros contratadas, e a Companhia
sofrerá prejuízo significativo em sua imagem junto aos seus clientes. Adicionalmente, a garantia para reparos de produtos
defeituosos oferecida pela Companhia e outras obrigações correlatas decorrentes das leis de proteção ao consumidor
poderão exigir gastos significativos pela Companhia para reparar produtos defeituosos e perdas ocasionadas por eles.
O negócio da Companhia requer intensivo uso de mão de obra, e o custo com pessoal sofre relevante influência
dos sindicatos da categoria e de outros fatores que não estão sob o controle da Companhia, sendo que os
salários vêm crescendo acima da inflação nos últimos anos. A Companhia poderá optar por aumentar o grau de
automação de suas operações no futuro, o que poderá ser dispendioso e/ou demorado [4.1.3].
Os salários dos funcionários das empresas do setor automotivo, incluindo a Companhia, sofreram reajustes acima da
inflação nos últimos anos (com exceção de 2015,2016 e 2017), o que pode ser atribuído em parte ao poder de barganha
dos sindicatos da categoria e em parte à alta generalizada do custo de mão de obra no Brasil, apesar do cenário
econômico desfavorável. Os empregados da Companhia são abrangidos por sindicatos de suas respectivas regiões que
tradicionalmente têm obtido os mesmos reajustes de salário em decorrência das negociações de data base firmados pelos
sindicatos das montadoras de automóveis, que estão entre os mais atuantes do Brasil.. Adicionalmente, conflitos
trabalhistas que resultem em greves ou paralisações na Companhia podem impactar as suas operações.
Por fim, a Companhia está sujeita a riscos oriundos de acidentes de trabalho e doenças laborais de seus colaboradores,
pelos quais pode ser responsabilizada.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

Caso o custo de mão de obra continue a crescer no Brasil, a Companhia poderá ser adversamente afetada. Caso opte por
aumentar o grau de automação de suas atividades no futuro, esta decisão incorrerá em gastos significativos para a
companhia quanto à aquisição e instalação de maquinário.
A Companhia está exposta a ameaças que afetam sua propriedade intelectual e sua posição competitiva pode ser
prejudicada [4.1.4].
A proteção de sua propriedade intelectual é fundamental para o negócio da Companhia. Não se pode garantir que
segredos de negócios e outras informações confidenciais relacionadas ao setor em que a Companhia atua, ou outros que
se desenvolverão, não sejam divulgados. Se a Companhia não puder obter, manter ou fazer valer os direitos de
propriedade intelectual e a confidencialidade de segredos e outras informações, os concorrentes da Companhia podem
oferecer produtos similares aos produzidos pela Companhia, ameaçando a posição competitiva e prejudicando os
resultados da Companhia.
As apólices de seguros mantidas pela Companhia podem não ser suficientes para cobrir os danos decorrentes de
eventuais sinistros [4.1.5].
A Companhia hoje opera com apólices de seguros que cobrem os riscos operacionais conhecidos, porém há
determinados tipos de risco que podem não estar cobertos pelas apólices (tais como guerra, caso fortuito, força maior ou
interrupção de certas atividades) (para informações sobre os seguros atualmente mantidos pela Companhia, veja a Seção
7.9, “Principais Coberturas de Seguros Contratados”, deste Formulário de Referência).
Assim, na hipótese de ocorrência de quaisquer desses eventos não cobertos, a Companhia poderá incorrer em custos
adicionais para recomposição ou reforma de instalações e equipamentos. Adicionalmente, não se pode garantir que,
mesmo na hipótese da ocorrência de um sinistro coberto por suas apólices, incluindo acidentes de trabalho e erros de
projeto, recalls e devoluções de produtos, o pagamento do seguro será suficiente para cobrir os danos decorrentes de tal
sinistro. Ainda, a Companhia não pode assegurar que será capaz de manter os custos das apólices de seguro nos
mesmos níveis observados no passado.
Decisões desfavoráveis em litígios pendentes podem afetar negativamente os negócios, situação financeira e
resultados operacionais da Companhia [4.1.6].
A Companhia figura como parte em vários processos judiciais e administrativos relativos a questões trabalhistas, cíveis e
tributárias decorrentes do curso normal de suas operações.
Um resultado desfavorável em qualquer dessas ações que imponha ônus significativo à Companhia pode afetar
adversamente os seus negócios, situação financeira e resultados operacionais.
Uma crise de energia elétrica poderá afetar a Companhia [4.1.7].
Em 2016 e 2017, com a queda mais acentuada de produção da indústria nacional, somado ao retorno de períodos
úmidos, fez com que os reservatórios que abastecem a geração de energia hidrelétrica saíssem de uma situação de
escassez.
No entanto, em anos anteriores, o Brasil enfrentou uma séria escassez de energia elétrica, principalmente em virtude de
um período prolongado e rigoroso de estiagem que baixou o nível de água nos reservatórios brasileiros e prejudicou a
geração de energia hidrelétrica, bem como, levando as autoridades públicas a rediscutir a matriz energética do país.
Dado a estes fatos, uma nova crise no abastecimento de energia elétrica e a retomada do crescimento econômico poderá
acarretar a redução, mesmo a interrupção da produção nas unidades fabris da Companhia no Brasil e aumento de custos
afetando adversamente seu resultado operacional e condição financeira.
Decisões estratégicas inadequadas podem afetar adversamente a companhia [4.1.8].
A tomada de decisões estratégicas incorretas pela Administração, como por exemplo, relacionadas a clientes, tecnologias
e mercados de atuação pode levar a efeitos adversos como perda de mercado, desatualização tecnológica, perda de
competitividade e consequentemente redução de seu resultado econômico e financeiro.
Indisponibilidade, perda ou vazamento de informações podem afetar significativamente as operações da
companhia [4.1.9].
Rupturas severas do ambiente de tecnologia da informação por processos inadequados de segurança da informação ou
ataques cibernéticos podem levar a indisponibilidade, perda ou vazamento de informações confidenciais da companhia,
bem como perdas financeiras.
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Projetos com clientes podem indicar diferenças entre as margens cotadas e realizada e consequentemente afetar
a rentabilidade da companhia [4.1.10]
O lançamento de novos projetos junto a clientes envolve a formação de preços de venda com base em cálculos de custos
diretos, indiretos e despesas de vendas, administrativas e gerais de forma estimada. Desta forma, um erro nestas
estimativas pode levar a diferenças desfavoráveis entre as margens estimadas e efetivamente realizadas, e como
consequência diminuir a lucratividade da companhia.
Flutuações nas demandas dos clientes devido à rápida recuperação do mercado podem levar a perda de vendas e
afetar sua rentabilidade [4.1.11]
Alguns mercados onde a companhia atua, especialmente o Brasileiro, vem apresentando recuperação após sucessivos
anos de declínio. Este fato pode levar a flutuação significativa de demandas dos clientes da companhia e indisponibilidade
de recursos para atendimento no tempo esperado. Em decorrência deste cenário, a companhia pode perder vendas,
aumentar custos e despesas impactando a sua lucratividade.

b. A seu Controlador, direto ou indireto, ou grupo de Controle:
Os interesses dos acionistas controladores da Companhia podem ser conflitantes com os interesses dos
investidores [4.1.12]
Os acionistas controladores da Companhia têm poderes para, entre outras deliberações, eleger a maioria dos membros do
Conselho de Administração e, exceto por situações específicas previstas em lei e observada a disciplina do conflito de
interesses no exercício do direito de voto, determinar o resultado de qualquer deliberação que exija aprovação de
acionistas, tais como nas reorganizações societárias, alienações, parcerias e época do pagamento de quaisquer
benefícios futuros, observadas as exigências de pagamento do dividendo obrigatório, impostas pela Lei das Sociedades
por Ações.
Os acionistas controladores da Companhia poderão ter interesse em realizar aquisições, alienações, parcerias, buscar
financiamentos ou outras operações que poderão estar em conflito com os interesses dos demais acionistas da
Companhia e, mesmo em tais casos, o interesse dos acionistas controladores da Companhia poderá prevalecer.

c. A seus acionistas:
A Companhia pode não pagar dividendos aos acionistas titulares de suas ações [4.1.13]
De acordo com seu estatuto social, a Companhia deve pagar aos seus acionistas 25% do seu lucro líquido anual ajustado
sob a forma de dividendo obrigatório. O lucro líquido pode ser capitalizado, utilizado para compensar prejuízo ou então
retido, conforme previsto na Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, podendo não ser
disponibilizado para pagamento de dividendos.
A Companhia pode não pagar dividendos aos seus acionistas em qualquer exercício social se os administradores
manifestarem, e se a assembleia geral de acionistas da Companhia assim aprovar, ser tal pagamento for desaconselhável
diante da situação financeira da Companhia.
A captação de recursos por meio de uma oferta de ações poderá diluir a participação acionária dos investidores
na Companhia [4.1.14]
A Companhia poderá, no futuro, captar recursos por meio da emissão pública ou privada de ações ou de títulos
conversíveis em ações. A captação de recursos por meio da emissão de ações ou de títulos conversíveis em ações
poderá nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, ser feita com exclusão do direito de
preferência dos acionistas da Companhia, inclusive dos investidores em suas ações, e poderá, portanto, diluir a
participação acionária dos investidores nas suas ações.

d. A suas Controladas e Coligadas:
A Companhia está exposta a riscos de perda de recuperabilidade do ágio registrados nos seus ativos
(impairment) [4.1.15]
A companhia possui ágio por transações relacionadas às suas controladas, os quais podem sofrer perda de
recuperabilidade afetando os resultados da companhia. O risco é limitado as companhias MAHLE Metal Leve S/A (negócio
anéis de pistões) e MAHLE Argentina S.A.
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Exceto quando expressamente indicado de outra forma, os riscos apontados na presente Seção 4.1 dizem respeito,
conjuntamente, à Companhia e suas controladas.

e. A seus fornecedores:
As principais matérias-primas utilizadas pela indústria de autopeças são commodities internacionais. Um
aumento de preço ou indisponibilidade dessas commodities no mercado internacional pode afetar as operações e
os resultados da Companhia [4.1.16]
Alumínio, níquel, cobre, estanho, aço, resinas e papéis para filtros são os principais insumos que a Companhia utiliza para
fabricar seus produtos. Caso ocorra a indisponibilidade, redução da oferta ou flutuações do preço no mercado
internacional dos referidos insumos por um período significativo, a Companhia poderá não conseguir cumprir o volume
necessário de produção, o que pode influenciar adversamente as suas receitas, operações, custos operacionais e imagem
perante os clientes.
O preço e disponibilidade dos insumos da Companhia dependem de fatores mercadológicos e econômicos que fogem ao
seu controle e a Companhia poderá não prever com exatidão quando os produtos ficarão escassos no mercado ou
sofrerão reajustes. Adicionalmente, eventuais fragilidades na base de fornecedores, como capacidade econômica e
financeira de fornecedores, fonte única de suprimento entre outros podem levar a indisponibilidade destes insumos, do
nível de produção e consequentemente do atendimento aos clientes. Caso um ou mais insumos da Companhia não
estejam disponíveis ou sofram aumentos significativos de preço e a Companhia não consiga repassar esse acréscimo de
forma integral para o preço de seus produtos ou reduzir seus custos operacionais, sua margem operacional e seus
resultados poderão ser negativamente afetados.

f.

A seus Clientes:

A Companhia não vislumbra riscos relacionados a seus clientes. Sobre o assunto, ver o item 7.4 deste Formulário
de Referência.

g. Ao setor de Autopeças:
A Companhia está inserida em setor altamente tecnológico e eventual insucesso da Companhia em
constantemente se manter atualizada no desenvolvimento de novos produtos e oferecer serviços de alta
tecnologia poderá resultar em um efeito adverso [4.1.17]
O sucesso do negócio da Companhia depende de sua capacidade em atender clientes antes e depois da venda do
produto ou serviço, oferecendo custos competitivos e tecnologia de última geração. Tecnologias mais avançadas
desenvolvidas por concorrentes podem lhes permitir oferecer produtos e serviços a preços mais competitivos que os da
Companhia.
Adicionalmente, tais tecnologias podem tornar os produtos de competidores mais atraentes que os da Companhia. O
desenvolvimento de novas tecnologias é um processo custoso e cujo sucesso é incerto e depende de inúmeros fatores,
muitos dos quais estão fora do controle da Companhia.
Por outro lado, o desenvolvimento e disseminação de novas tecnologias que substituam o motor a combustão interna, tais
como motores automotivos elétricos, poderão reduzir significativamente a demanda pelos produtos da Companhia. Caso a
Companhia não tenha sucesso no desenvolvimento de novas tecnologias a custos e em prazos adequados, ou caso a
demanda pelos seus produtos sofra diminuição relevante, a Companhia poderá ser adversamente afetada.
A Companhia está inserida em setor altamente competitivo e pode ter dificuldade para manter suas margens e
enfrentar a concorrência de países com baixo custo de mão de obra e alta produtividade [4.1.18]
A Companhia enfrenta uma forte competição de um grupo concentrado de concorrentes locais e internacionais em todos
os setores em que atua. Sua participação de mercado poderá ser reduzida caso não consiga aumentar e desenvolver
seus atuais produtos, criar produtos inovadores, adaptar seus produtos às necessidades e padrões de seus clientes e
diminuir seus custos.
Esse ambiente competitivo pode limitar sua capacidade de crescimento e pressionar os preços de seus produtos,
reduzindo suas receitas e afetando adversamente as operações.

h. À regulação dos setores em que o emissor atue:
O desempenho do setor de autopeças é fortemente influenciado por oscilações no nível de atividade econômica,
custo de crédito e políticas governamentais para o setor [4.1.19]
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A demanda por veículos leves, médios, pesados etc., e, consequentemente, pelos produtos da Companhia depende do
desempenho da economia, níveis de emprego e disponibilidade e custo de crédito. Adicionalmente, o setor é influenciado
por políticas governamentais brasileiras que incidem sobre as montadoras e vendas de veículos.
Os produtos vendidos pela Companhia no mercado brasileiro se beneficiam, ainda, de barreiras alfandegárias, tais como o
imposto de importação, bem como da proibição de importação de veículos usados. Outras políticas que incentivam a
venda de veículos de transportes, agrícolas e caminhões, entre outras, também têm efeito indireto nos negócios da
Companhia. Uma redução no nível de atividade na economia brasileira e/ou nos mercados para os quais a Companhia
exporta seus produtos, a restrição ou aumento no custo de crédito, a eliminação ou redução dos incentivos
governamentais e barreiras alfandegárias referidas acima podem ter um efeito adverso sobre a Companhia.
Ademais, normas de redução de emissão de carbono impostas a seus clientes exigirão que a Companhia crie produtos
mais eficientes e limpos a custos não muito superiores aos atuais, visto que a redução da emissão de gases é uma
crescente preocupação global que afeta diretamente o setor de atuação da Companhia.
Seus clientes estão sujeitos a normas e padrões internacionais cada vez mais restritivos com relação à emissão de gases
tais como, no Brasil, a Lei Federal nº 12.187 de 2009 e, na Europa, a EURO 5 e EURO 6. A Companhia terá que
desenvolver produtos que contribuam com o cumprimento, pelos seus clientes, destas exigências para que continue
atuando em seus atuais mercados.
Para isso, a Companhia terá que investir continuamente em novas tecnologias. Se a Companhia não tiver sucesso em
continuamente desenvolver produtos que atendam estes novos parâmetros de redução de emissão de gases, poderá
gradualmente perder participação de mercado. Adicionalmente, a necessidade de desenvolver estas tecnologias pode ter
um custo elevado, e a Companhia não pode garantir que conseguirá repassar tais custos integralmente aos seus clientes.
Estes fatores poderão ter um efeito adverso sobre a Companhia.

i.

Aos países estrangeiros onde o emissor atue:

Sobre este assunto ver o item 4.1 a “A Companhia está exposta a retrações no desenvolvimento econômico dos países
onde atua ou para os quais exporta.”

j. as questões socioambientais
A Companhia pode ser negativamente afetada pelos custos e responsabilidades de natureza ambiental, de saúde
e segurança [4.1.20]
A Companhia está sujeita à observância de leis e regulamentações ambientais e relativos à saúde e segurança no Brasil,
Argentina e indiretamente em outros países para onde exporta seus produtos, as quais têm se tornado mais estritas nos
últimos anos. Tais leis e regulamentações envolvem emissões de poluentes, descarte e manuseio de substâncias, e o
equacionamento ambiental de áreas eventualmente contaminadas por suas atividades.
Caso prestadores de serviços venham a violar a legislação ambiental, a Companhia pode vir a ser solidariamente
responsabilizada. O crescente custo para a observância de regras de natureza ambiental pode impactar negativamente a
Companhia, e a não observância das regras pode causar aplicações de multas em valores substanciais, cancelamento de
licenças, revogações de autorizações e penalidades civis.
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4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado

4.2.
Descrever, quantitativa e qualitativamente, os principais riscos de mercado a que o emissor está exposto,
inclusive em relação a riscos cambiais e a taxas de juros.
A Companhia poderá sofrer um efeito adverso decorrente dos riscos relacionados às suas atividades de hedging
[4.2.1]
A administração de riscos oriundos da oscilação de taxas de câmbio e dos preços de commodities é uma parte importante
do seu negócio. Desta forma, a fim de proteger seus resultados operacionais de variações adversas nas taxas de câmbio
e nos preços das commodities, a Companhia regularmente executa transações de hedge de moeda e de commodities
(Para maiores detalhes, vide item 5.2 da seção “Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos”, deste
Formulário de Referência).
Caso sua política de hedge não identifique adequadamente os riscos, consequentemente as contratações dos
instrumentos financeiros poderão ser efetuadas sem a efetividade esperada para proteger as variações significativas nas
taxas de câmbio ou nas cotações das commodities, ou caso haja uma falha relevante no cumprimento destas políticas,
seus resultados podem ser afetados de maneira relevante e adversa.
Por outro lado, se suas atividades de hedge se provarem excessivas em razão de oscilações bruscas de mercado, a
Companhia poderá ficar exposta aos riscos decorrentes de overhedge (hedge contratado acima do necessário).
A incerteza quanto ao surgimento de novas mudanças nas políticas e normas governamentais que venham a
afetar esses ou outros fatores no futuro podem contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para o aumento
da volatilidade do mercado brasileiro de valores mobiliários, podendo afetar diretamente os negócios da
Companhia, seu resultado operacional, condição financeira, bem como o valor de mercado das ações de sua
emissão [4.2.2]
Historicamente, o governo federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia brasileira.
Dessa influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, podem ser gerados efeitos adversos nas
operações e/ou situação financeira da Companhia, assim como o valor de mercado de suas ações.
A economia brasileira é conhecida por frequentes e significativas intervenções do governo federal em relação às políticas
monetária, de crédito, fiscal. Geralmente envolvem, entre outras medidas, aumentos e reduções nas taxas de juros,
mudanças nas políticas fiscais, desvalorização e valorização de moeda, controle de preços, controle no fluxo de capital e
determinados limites sobre as mercadorias e produtos importados.
Os acontecimentos de âmbito mundial também podem afetar adversamente a economia brasileira e países de
economia emergente [4.2.3]
O aumento na percepção de riscos, sobretudo em países que exercem influência econômica importante em nível mundial,
poderá afetar, em diferentes graus, as condições de mercado como, por exemplo, dificultar ou impedir o acesso ao
mercado de capitais e ao financiamento das suas operações no futuro. Condições econômicas adversas em outros
mercados emergentes também podem resultar em saídas significativas de recursos do Brasil ao exterior.
Crises em outros países podem dificultar ou impedir seu acesso afetando negativamente os seus resultados operacionais,
seu valor de mercado e sua condição financeira.
A Companhia conta atualmente com linhas de crédito a taxas atrativas, as quais poderão não estar disponíveis no
futuro [4.2.4]
Na eventualidade de diminuição das ofertas das linhas de crédito concedidas pelo FINEP, a Companhia poderá verificar
um aumento no seu custo de captação de longo prazo.
Em 2017, o endividamento bruto da Companhia era de R$ 176 milhões, representado por contratos de financiamento
celebrados com:
- FINEP (Inovação)**: R$ 173,4 milhões;
- Bancos comerciais (outras linhas): R$ 2,6 milhões.
** taxas de juros inferiores às taxas de mercado.

Para maiores fatores de riscos adicionais e respectivos controles internos observar o tópico 5. “Política de Gerenciamento
de Riscos e Controles Internos”.
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

4.3.
Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o emissor ou suas controladas
sejam parte, discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros: (i) que não estejam sob sigilo, e (ii) que
sejam relevantes para os negócios do emissor ou de suas controladas, indicando:
A Companhia não acredita que qualquer processo judicial ou administrativo, considerado individualmente, de que seja
parte a Companhia ou quaisquer de suas controladas, se decidido de maneira desfavorável, causaria um impacto
relevante sobre o patrimônio, capacidade financeira ou negócios da Companhia ou de suas controladas.
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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.
Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o
emissor ou suas controladas sejam parte e cujas partes contrárias sejam administradores ou ex-administradores,
controladores ou ex-controladores ou investidores do emissor ou de suas controladas, informando:
Existem cinco ações judiciais em curso envolvendo MAHLE Metal Leve S/A e Hérica Cristina Ferreira Diniz Gonçalves, a
seguir indicadas, todas relativas ao contrato celebrado entre as partes acima para a constituição da Companhia MAHLE
Filtroil Indústria e Comércio de Filtros Ltda., que tem a Sra. Herica Cristina Ferreira, como administradora e investidora,
cujo capital social é 60% detido por MAHLE Metal Leve S/A e 40% por Hérica Cristina Ferreira Diniz Gonçalves. As
demandas estão em fase de julgamento de recursos interpostos ao Tribunal de Justiça de São Paulo, e envolvem pedido
de dissolução e liquidação da MAHLE Filtroil Indústria e Comércio de Filtros Ltda., indenização, prestação de contas e
declaração de descumprimento contratual e exibição documentos. Considerando que o investimento na referida joint
venture é imaterial, a Companhia acredita que a dissolução e liquidação da Filtroil não causará um efeito material adverso
na Companhia. Para maiores informações sobre o investimento na Filtroil, veja Seção 9.1, letra “c”, item VI, deste
Formulário de Referência.
Processo Nº. 0010670.69.2009
(antigo processo nº. 1561/2009)
Juízo

2º Vara Cível de Mogi Guaçu – SP

Instância

Segunda

Data de instauração

30.06.2009

Partes no processo
Valores, bens ou direitos envolvidos

Principais fatos

Hérica Cristina F. D. Gonçalves (Autor)
MAHLE Metal Leve S/A (réu)
R$10 mil (valor da causa). Pretende a autora a anulação de deliberação social da MAHLE
Filtroil Indústria e Comércio de Filtros Ltda., em que foi aprovada a sua destituição como
gerente comercial daquela sociedade.
Trata-se de Ação Declaratória de nulidade de deliberação social com objetivo de recondução
ao cargo de gerente comercial, movida por Hérica Cristina em face da Companhia. A
demanda foi julgada procedente em 01.06.2010 para declarar a nulidade e a ineficácia da
deliberação por meio da qual a autora foi destituída de seu cargo e condenar a Companhia
no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, em 10% do valor
atualizado da causa, A Companhia interpôs os competentes recursos.

Chance de perda

Remota

Análise do impacto em caso de perda
do processo

Em razão do julgamento do processo 0015541-45.2009 e outros apensos (antigo processo
nº. 2639/2009) em trâmite na 1º Vara Cível, no qual houve acatamento do pedido de
dissolução da sociedade em razão da quebra do “affetio societatis”, o que deverá acarretar
efeito favorável à Companhia em relação a esta demanda ainda que mantida a procedência
pelos Tribunais Superiores.

Valor provisionado
(se houver provisão)

R$34,2

Processo Nº. 0012066-47.2010
(antigo processo nº. 3020/2010)
Juízo

1º Vara Cível de Mogi Guaçu – SP

Instância

Primeira

Data de instauração

28.10.2010

Partes no processo

Hérica Cristina F. D. Gonçalves (Autor)
MAHLE Metal Leve S/A; Claus Hoppen e Marcelo B. Jardim (Réus)

Valores, bens ou direitos envolvidos

R$10 mil (valor da causa)

Principais fatos

Ação Ordinária de Obrigação de Fazer e Não Fazer, cumulada com pedido de indenização
por atos de gestão da sociedade pelos co-réus. Processo apensado ao processo 001554145.2009. Em 06.05.2014 encerrou-se a fase de instrução processual, abertura de prazo para
apresentação de memoriais. A sentença foi proferida 15.10.2014 nos autos do processo
0015541-45.2009, já mencionado no item anterior. Houve interposição de recurso de
Apelação pela MAHLE Metal Leve em 27/02/2015 bem como pelos diretores em
26.02.2015. Aguarda julgamento pela 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo.

Chance de perda

Remota

Análise do impacto em caso de perda
do processo
Valor provisionado
(se houver provisão)

Somente será possível analisar eventuais impactos após julgamento dos recursos por
instâncias Superiores.
R$30,4 mil
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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

Processo Nº. 0020174-02.2009
(antigos processos nºs. 1857/2011 e 76/2010 da 3ªVC)
Juízo

1º Vara Cível de Mogi Guaçu – SP

Instância

Primeira

Data de instauração

14.01.2010

Partes no processo

MAHLE Metal Leve S/A (Autor)
Hérica Cristina F. D. Gonçalves; MAHLE Filtroil Ind. e Com. de Filtros Ltda. (Réus)

Valores, bens ou direitos envolvidos

R$10 mil (valor da causa)

Principais fatos

Trata-se de Ação de Dissolução e Liquidação da Sociedade MAHLE Filtroil Indústria e
Comércio de Filtros Ltda., movida pela MAHLE Metal Leve S/A., com fundamento na
inexequibilidade do fim social daquela sociedade e na perda da affectio societatis. Após
rejeitar alegação de conexão suscitada pela ré Hérica Cristina, o juízo intimou as partes a
especificarem as provas. Este processo foi redistribuído para a 1ª Vara Cível e passou a ter
o número 1857/2011 (apensado ao processo 2639/2009). Em 06.05.2014 encerrou-se a
fase de instrução processual, abertura de prazo para apresentação de memoriais. A
sentença foi proferida em 15.10.2014 nos autos do processo 0015541-45.2009, já
mencionado no item anterior, destacando que houve o acatamento do pedido de Dissolução
da Sociedade, ficando evidenciada a quebra da “affectio societatis”. Houve interposição de
recurso de Apelação pela Mahle Metal Leve em 27/02/2015 bem como pelos diretores em
26/02/2015. Aguarda julgamento pela 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo.

Chance de perda

Remota

Análise do impacto em caso de perda
do processo

Somente será possível analisar eventuais impactos após julgamento dos recursos pelas
instâncias Superiores, quanto a forma de liquidação da sociedade. Apuração dos haveres
no momento da liquidação a serem assumidos pelos atuais sócios.

Valor provisionado
(se houver provisão)

R$32,7 mil

Processo Nº. 11537-28.2010.8.26.0362
(antigos processos nºs. 1839/2011 da 1ª VC e 1807/2010 da 3ªVC)
Juízo

1º Vara Cível de Mogi Guaçu – SP

Instância

Segunda

Data de instauração

30.07.2010

Partes no processo
Valores, bens ou direitos envolvidos

Principais fatos

MAHLE Metal Leve S/A (Autor)
Hérica Cristina F. D. Gonçalves; MAHLE Filtroil Ind. E Com. De Filtros Ltda. (Réus)
R$20 mil (valor da causa)
Pretende a Companhia a nomeação de administrador judicial temporário para a MAHLE
Filtroil Indústria e Comércio de Filtros Ltda.
Ação Cautelar Incidental Inominada movida pela Companhia para nomeação de
administrador judicial para MAHLE Filtroil Indústria e Comércio de Filtros Ltda., até que o
liquidante a ser eventualmente nomeado. Aguarda a decisão final do STJ.

Chance de perda

Provável

Análise do impacto em caso de perda
do processo
Valor provisionado
(se houver provisão)

Em caso de uma eventual sentença de improcedência da demanda, entende-se que a
decisão não acarretará impacto material adverso à Companhia.
R$61,0 mil

Processo Nº. 0015541-45.2009
(antigo processo nº. 2639/2009)
Juízo

1º Vara Cível de Mogi Guaçu – SP

Instância

Primeira

Data de instauração

01.10.2009

Partes no processo

Valores, bens ou direitos envolvidos

Hérica Cristina F. D. Gonçalves (Autor)
MAHLE Metal Leve S/A; Claus Hoppen e Marcelo B. Jardim (Réus)
R$100 mil (valor da causa)
Pretende a autora obrigar a Companhia (i) a desenvolver e produzir filtros para a MAHLE
Filtroil Indústria e Comércio de Filtros Ltda., e (ii) a abster-se de tomar empréstimo por
aquela Companhia em valor superior ao autorizado pelo Acordo de Sócios (R$ 535.555,55).
Pleteia ainda (iii) indenização por alegados prejuízos decorrente de supostas irregularidades
praticadas na administração da MAHLE Filtroil Indústria e Comércio de Filtros Ltda.
Aguarda-se a produção de prova pericial.
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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

Principais fatos

Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer e Não Fazer, cumulada com pedido de
indenização por atos de gestão da sociedade pelos co-réus, movida por Hérica Cristina em
face da Companhia e de Claus Hoppen e Marcelo Benevenuto Jardim. A Companhia
ofereceu contestação demonstrando a improcedência de todos os pleitos formulados. Em
06.05.2014 encerrou-se a fase instrução processual com abertura de prazo para
apresentação dos memoriais. Demais processos envolvendo as partes e, em trâmite
perante a 1ª Vara Cível de Mogi Guaçu, foram apensados aos autos deste processo para
julgamento em única sentença, a qual foi proferida em 15.10.2014. Em síntese, entre outros,
a sentença decretou que a Mahle Metal Leve S/A deve assumir integralmente os
empréstimos superiores a R$ 535,0 mil contraídos sem anuência da Sócia Hérica C.F.D.
Gonçalves; Indeferimento dos pedidos indenizatórios e exclusão da responsabilidade
pessoal dos administradores Claus Hoppen e Marcelo B. Jardim; bem como acatou o pedido
de Dissolução Total da Sociedade; Em 27.02.2015 houve interposição do recurso de
apelação pela Mahle Metal Leve S/A e, também, Mahle Filtroil e diretores. Aguarda
julgamento pela 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Chance de perda

Remota

Análise do impacto em caso de perda
do processo

Em razão da interposição de recursos pelas partes, a Companhia somente poderá
dimensionar eventuais impactos a partir das decisões advindas das Superiores Instâncias
quando estabelecidos os critérios de liquidação da Sociedade e outras questão correlatas. A
Companhia entende que eventual procedência desta demanda não acarretará impactos
materiais adversos, os quais serão parcial ou integralmente absorvidos pela provisão já
realizada pela Companhia, a depender do montante de uma eventual indenização que
venha a ser arbitrada.

Valor provisionado
(se houver provisão)

R$ 335,4 mil
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4.5 - Processos sigilosos relevantes

4.5.
Em relação aos processos sigilosos relevantes em que o emissor ou suas controladas sejam parte e que
não tenham sido divulgados nos itens 4.3 e 4.4 acima, analisar o impacto em caso de perda e informar os valores
envolvidos:
Na data deste Formulário, não há processos sigilosos relevantes de que a Companhia ou suas controladas seja parte.
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto

4.6. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, baseados em fatos e
causas jurídicas semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em conjunto sejam relevantes, em que o emissor
ou suas controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros, e indicando:

Conforme comunicado ao mercado divulgado no dia 10 de outubro de 2016, a Companhia recebeu notificação do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE informando que iniciou um processo administrativo envolvendo 28
empresas e outras pessoas físicas para investigar possível infração à ordem econômica no mercado independente de
reposição de autopeças.
Conforme comunicados ao mercado divulgado no dia 28 de junho de 2017, 17 de agosto de 2017 e 4 de dezembro de
2017, a Companhia informou que tomou conhecimento através de consulta no website “www.cade.gov.br” que o CADE
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica) iniciou investigações para apurar supostas condutas anticompetitivas no
mercado das peças automotivas de válvulas para motor, peças de filtros automotivos, pistões automotivos e produtos
relacionados. A Companhia foi incluída dentro desse grupo de empresas e cooperará com o CADE para esclarecer os
fatos sob investigação.
Conforme Fato Relevante divulgado ao mercado em 31 de outubro de 2017, a Companhia assinou naquela mesma data
um Termo de Compromisso de Cessação (TCC) junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. Esse
TCC foi homologado pelo Tribunal Administrativo do CADE, suspendendo o curso do processo administrativo nº
08700.006386/2016-53 (referente ao comunicado ao mercado de 10 de outubro de 2016) em relação à Companhia e seus
empregados ou ex-empregados sob investigação. Caso cumprido todas as obrigações assumidas no TCC, o processo
será arquivado sem julgamento de mérito quanto à Companhia e esses mesmos indivíduos.
A Administração continua monitorando este tema e fará, sempre que aplicável, os ajustes e divulgações que se façam
necessárias. Em 02 de fevereiro de 2018, a Companhia efetuou o pagamento de uma contribuição pecuniária total da
ordem de R$ 17,5 milhões, o qual já havia sido provisionado nas demonstrações financeiras.
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia ou quaisquer de suas controladas não é parte em outros processos
judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, baseados em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não
estejam sob sigilo e que, em conjunto, sejam relevantes.
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4.7 - Outras contingências relevantes

4.7.

Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores:

Na data deste Formulário, não há outras contingências relevantes que já não tenham sido abrangidas pelos itens
anteriores.
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4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados

4.8.
Em relação às regras do país de origem do emissor estrangeiro e às regras do país no qual os valores
mobiliários do emissor estrangeiro estão custodiados, se diferente do país de origem, identificar:
Na data deste Formulário, não há: restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos; restrições à
circulação e transferência dos valores mobiliários;
hipóteses de cancelamento de registro, bem como os direitos dos
titulares de valores mobiliários nessa situação; hipóteses em que os titulares de valores mobiliários terão direito de
preferência na subscrição de ações, valores mobiliários lastreados em ações ou valores mobiliários conversíveis em
ações, bem como das respectivas condições para o exercício desse direito, ou das hipóteses em que esse direito não é
garantido.
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos

5. Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos
A empresa possui uma política de gerenciamento de riscos aprovada pelo Conselho de Administração em 16/03/16. Esta
política visa estabelecer a estrutura de gerenciamento de riscos de modo a definir papéis e responsabilidades, apetite de
risco e processo para gerenciamento integrado e contínuo das ameaças e oportunidades que podem afetar o negócio.
Esta política é alinhada aos procedimentos globais de gerenciamentos de riscos e controles internos executados pelo
Grupo MAHLE. Tal política possui como estratégia que riscos somente devam ser tomados para proteger e aumentar o
valor dos negócios, por outro lado riscos que podem comprometer a existência do negócio devem ser evitados.

5.1 Em relação aos riscos indicados no item 4.1:
A administração estabelece os planos principais, seleciona as estratégias e determina o alinhamento dos objetivos nos
níveis da organização. O gerenciamento de riscos corporativos da companhia é orientado a fim de aumentar as chances
da organização de atingimento dos seus objetivos, evitando riscos a sua estratégia e consequentemente protegendo e
aumentando o valor do negócio.
A estrutura organizacional para gerenciamento de riscos envolve:
·

Diretoria: Responsável por supervisionar o processo de gerenciamento de riscos e ambiente de controle interno,
alinhando junto ao Conselho de Administração, as estratégias para adequado controle dos riscos na organização.
Estas estratégias são determinadas na política de gerenciamento de riscos da companhia.

·

Administração: Executar as atividades de controle dos riscos para os quais a companhia busca proteção, visando
assegurar a existência de uma cultura adepta ao gerenciamento de riscos e controles internos e a aplicação de
sistemas apropriados em suas áreas de atuação. A Administração deve reportar tempestivamente a Diretoria o
status de suas atividades, bem como a alteração de níveis de riscos em seus processos de negócio.

·

Auditoria Interna/Gerenciamento de Riscos: Avaliação do ambiente de controles internos e gerenciamento de
riscos, no intuito de identificar a efetividade das atividades desenvolvidas pela Administração, comunicar suas
observações e sugestões de melhoria contínua para o processo para Diretoria e Administração.

·

Colaboradores: Cada empregado dentro do Grupo deve entender, aceitar e implementar os processos de
gerenciamento de riscos relevantes a sua área de atuação.

Dentre os principais riscos aos quais se busca proteção e os respectivos instrumentos utilizados estão:
a) Riscos de mercado:
Eventual insucesso da Companhia em constantemente se manter atualizada e desenvolver produtos e oferecer
serviços de alta tecnologia [Fator de risco: 4.1.17].
Para desenvolvimento contínuo de sua tecnologia, a Companhia possui um Centro Tecnológico com o objetivo de
prospectar sobre a necessidade de reestruturação de produto e processo, readequação de engenharia de produção,
buscando otimização de custos e aumento de sua vantagem competitiva.
Este Centro Tecnológico realiza a prospecção de novas tecnologias que atendam requerimentos do mercado, como
normas de redução de emissão de gases, e aumentem a vantagem competitiva da organização.
Oscilações econômicas devido à retrações no desenvolvimento ou barreiras impostas por governos dos países
onde atua ou para os quais exporta [Fatores de risco: 4.1.1 – 4.1.19]
Para minimizar os impactos de oscilações econômicas em seu planejamento, a administração monitora periodicamente
seus riscos e oportunidades por meio de:
·

Relatórios gerenciais revisados pela Diretoria e Administração com os principais resultados e indicadores de suas
unidades de negócio e linhas de produtos;

·

Busca continuamente aumentar seu portfolio e tecnologias eficientes;

·

Dispersão de sua receita de forma equilibrada entre regiões e clientes.

Exposição a ameaças que afetam sua propriedade intelectual e sua posição competitiva [Fatores de risco: 4.1.4 –
4.1.18]

PÁGINA: 31 de 276

Formulário de Referência - 2018 - MAHLE-METAL LEVE S.A.

Versão : 4

5.1 - Política de gerenciamento de riscos

A companhia avalia continuamente o mercado, bem como busca o conhecimento das necessidades de médio e longo
prazo participando de por exemplo de reuniões institucionais com este objetivo, de forma a estipular as expansões
necessárias de seu portfólio para fazer frente às demandas de mercado e se antecipar a seus concorrentes.
A empresa possui, ainda, um processo de pesquisa e desenvolvimento para avanços tecnológicos no qual busca registrar
tempestivamente as patentes de novos produtos e processos.
A companhia possui um programa de Compliance, o qual estipula regras de confidencialidade de informações e
conscientiza permanentemente a importância deste tema a áreas de risco e terceiros.
Eventual perda de recuperabilidade do ágio registrados nos seus ativos (impairment) [Fator de risco: 4.1.15].
O valor recuperável do ativo – ágio foi determinado com base no valor em uso. A Administração utilizou projeções
orçamentárias fundamentadas em rentabilidade futura associadas às atividades das controladas, com a metodologia do
fluxo de caixa descontado.
A Administração da Companhia mantém acompanhamento contínuo das atividades.
Efeitos adversos devido à tomada de decisões estratégicas inadequadas [Fator de risco: 4.1.8] .
Com objetivo de subsidiar o processo de tomada de decisão pela Administração, a companhia possui sistemas gerenciais
que envolve entre outros recursos:
·

Inteligência competitiva nas áreas de Vendas e Marketing com monitoramento de mercado em nível global.

·

Relatórios gerenciais com os principais resultados e indicadores de suas unidades de negócio e linhas de
produtos revisados pela Diretoria e Administração.

Os interesses dos acionistas controladores da Companhia podem ser conflitantes com os interesses dos
investidores [Fator de risco: 4.1.12]
Os acionistas controladores dão suporte ao sistema de Governança Corporativa que privilegia a equidade dos interesses
dos acionistas. Comprometida com boas práticas de gestão a empresa é listada no segmento de listagem denominado
3
Novo Mercado da B (Bolsa de Valores de São Paulo).
b) Riscos de cumprimento/legais:
Não cumprimento de regulamentações de saúde, segurança e meio ambiente em seus processos produtivos
[Fatores de risco: 4.1.6 – 4.1.20]
Para minimização deste risco, a organização avalia de forma proativa e constantemente os riscos trabalhistas aos quais
está exposta, por meio de um Comitê multidisciplinar formado por especialistas das áreas trabalhista, produtiva, jurídica,
segurança, saúde e meio ambiente, e representantes da Diretoria. O objetivo deste Comitê é discutir e priorizar as ações
necessárias para mitigação e controle.
A Companhia possui áreas dedicadas à Saúde, Segurança e Meio Ambiente que estabelecem processos sistemáticos de
avaliação periódica do seu processo de produção, bem como realiza auditorias periodicamente em fornecedores e
prestadores de serviço de maior criticidade. Os riscos evidenciados são monitorados e reportados a Diretoria e
Administração.
Não cumprimento de regulamentações fiscais e de lei antitruste [Fator de risco: 4.1.6].
Quanto à regulamentação fiscal, a Companhia possui um Comitê Tributário com objetivo de monitorar e discutir os
impactos de alterações de legislação, as quais alimentam o sistema de gestão da companhia para que haja cumprimento
em sua totalidade.
Por outro lado, conforme mencionado anteriormente, a companhia mantém um programa de Compliance que estimula
regras para evitar práticas de corrupção e conflito de interesses e estimular a livre concorrência em seus setores de
atuação.
c) Riscos Operacionais
Riscos operacionais surgem de todas as operações da Companhia. É o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes
de uma variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia.
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Falha do produto MAHLE ou parada de sua linha de produção causada por seu produto, matéria prima do
fornecedor com má qualidade, perda ou suspensão de certificado de qualidade e, portanto, custos não
planejados, parada de produção do cliente com consequente impacto nos seus resultados [Fator de risco: 4.1.2].
Buscando o controle destes riscos, a empresa possui um sistema de qualidade que busca assegurar a produção dentro
das especificações solicitadas pelos clientes, por meio de avaliações permanentes de seus processos industriais. A
companhia possui auditorias externas constantes, com a finalidade de renovação de suas certificações internacionais.
Quanto a avaliação de seus fornecedores, as áreas de Qualidade e Compras possuem um processo sistemático de
avaliação de qualidade, para garantir a aquisição de materiais e serviços que satisfaçam o nível de qualidade requerido do
produto final.
As áreas de Compras e Fiscal também realizam avaliações periódicas de seus fornecedores de maior criticidade, no
intuito de avaliar sua condição financeira e econômica.
Adicionalmente, Compras monitora estreitamente fontes únicas de suprimentos e a capacidade de produção destes
fornecedores, visando o desenvolvimento de soluções alternativas sempre que possível.
Aumento dos custos de energia elétrica com impacto nos resultados operacionais [Fator de risco: 4.1.7].
Para minimização deste risco, a área de Compras monitora periodicamente o mercado, no intuito, de definir estratégias de
aquisição de energia elétrica que visam assegurar o fornecimento necessário com a maior otimização possível dos custos
de aquisição.
Outra ação realizada pela Companhia é a conscientização dos colaboradores, para uso sustentável de energia, o que
estimula uma redução do uso de energia elétrica.
Limitações para aquisição de insumos essenciais para sua atividade de produção, aumento de preços e
consequentemente de seus custos de produção [Fator de risco: 4.1.16].
Este risco é minimizado por meio de um processo regular e sistemático de avaliação de fornecedores de acordo com a
criticidade dos materiais e serviços fornecidos. De forma complementar, a área de Compras possui um processo periódico
de pesquisas de mercado e desenvolvimento de fornecedores, com objetivo de aumentar a diversidade dos fornecedores
aprovados para fornecer os mais diversos insumos e serviços.
Interrupções de trabalho e outros problemas trabalhistas podem prejudicar as operações da companhia [Fator de
risco: 4.1.3]
Para minimizar estes riscos, a Companhia busca aprimorar continuamente seu processo de relações sindicais e
trabalhistas, por meio de permanente capacitação de seus colaboradores responsáveis pela realização destas atividades.
Adicionalmente, o Comitê multidisciplinar mencionado no item b acima, possui papel importante na avaliação e gestão
efetiva dos riscos relacionados.
Apólices de seguros podem não ser suficientes para cobrir os danos decorrentes de eventuais sinistros [Fator de
risco: 4.1.5]
Visando diminuir esta ameaça, a área de Seguros revisa periodicamente os valores segurados e respectivos graus de
risco com os responsáveis das áreas de Finanças e Controladoria. Esta área busca continuamente junto as Seguradoras
parceiras, a utilização de apólices de seguros que possibilitem a minimização dos riscos provocados por eventos não
esperados e otimização dos custos relacionados a pagamentos de prêmios.
Ademais, caso haja interrupção da operação, a empresa está inserida em uma organização global na qual existem outros
sites que produzem o mesmo tipo de produto para continuidade de fornecimento a seus clientes.
Rupturas severas do ambiente de TI (infraestrutura e aplicações) por falta de processos robustos de segurança da
informação podem levar a indisponibilidade, perda ou vazamento de informações afetando significativamente as
operações da companhia [Fator de risco: 4.1.9].
A companhia possui uma estrutura de segurança de TI com o objetivo de proteger seus funcionários, parceiros de
negócios, know-how e plantas contra atos mal-intencionados de terceiros. A companhia objetiva alinhar as atividades de
segurança para efetivamente proteger seus ativos e reputação contra ameaças criminais e outras. Este objetivo é
alcançado, por exemplo, por uma abordagem integrada implementada pela Alta Administração junto com suas unidades
de negócio e áreas corporativas. As práticas de segurança de TI baseiam-se em estruturas obrigatórias, levando em
consideração as leis e regulamentos de segurança relevantes, necessidades da companhia, bem como os requisitos de
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segurança de terceiros.Projetos com clientes podem indicar diferenças entre as margens cotada e realizada [Fator
de risco: 4.1.10]
A companhia possui um processo contínuo dos procedimentos de revisão das cotações oferecidas a clientes, com objetivo
de melhorar os critérios aplicados, como por exemplo o custo meta, e aumentar a acuracidade das estimativas. De forma
complementar, os colaboradores responsáveis pelo cálculo de preços e custos possuem um processo contínuo de
treinamento.
Flutuações nas demandas dos clientes devido a rápida recuperação do mercado [Fator de risco: 4.1.11]
A área de Vendas monitora as tendências de mercado tendo um contato próximo com as unidades de negócio.
Adicionamente, para minimizar os impactos de oscilações econômicas em seu planejamento, a administração monitora
periodicamente seus riscos e oportunidades por meio de:
·

Relatórios gerenciais revisados pela Diretoria e Administração com os principais resultados e indicadores de suas
unidades de negócio e linhas de produtos;

·

Busca continuamente aumentar seu portfolio e tecnologias eficientes;

·

Dispersão de sua receita de forma equilibrada entre regiões e clientes.

d) adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada
A Administração entende que a estrutura operacional de gerenciamento de riscos e controles internos é robusta e estimula
um processo de melhoria contínua de seus processos para adequado endereçamento dos riscos para os quais busca
proteção cumprindo, assim, os objetivos estabelecidos de sua política de gerenciamento de riscos e controles internos.
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5.2 Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2:
A política de gerenciamento de riscos reportada no item 5.1 também endereça riscos econômico-financeiros, os quais
refletem, principalmente, o comportamento de variáveis macroeconômicas tais como, preço dos metais utilizados pela
Companhia (alumínio, cobre e níquel), taxas de câmbio e de juros, que afetam diretamente a operação, bem como as
características dos instrumentos financeiros que a Companhia utiliza. Esses riscos são administrados por meio de
acompanhamento da Diretoria que atua ativamente na gestão operacional da Companhia, tendo como referência as
políticas existentes.
Quanto a estrutura de gerenciamento de riscos de mercado, em complemento a estrutura demonstrada no item 5.1, a
Companhia possui um Comitê para tratar de Hedging de moeda e também um comitê para tratar de hedging de matérias
(metais) definidos em políticas globais. Dessa forma as atividades de gerenciamento das operações de risco envolvendo
oscilações de moeda e variações de preço de commodities metálicas seguem uma política formal. Inclui sistemas de
controle e de determinação das posições sob a gestão da administração da Companhia. É analisada a demanda pela
contratação de instrumentos financeiros derivativos (NDF ou Swap) onde a decisão é tomada de forma colegiada por
membros dos departamentos de Finanças, Compras, Controladorias, Diretoria Financeira e Diretoria Operacional.
a) Riscos para os quais se busca proteção
Os principais riscos de mercado pelos quais a empresa busca proteção são:
a.1) Risco de liquidez [Fatores de Risco: 4.2.2 - 4.2.3]
A abordagem da Companhia no gerenciamento do risco de liquidez é o de garantir que sempre se tenha liquidez suficiente
para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob quaisquer condições do mercado, sem causar perdas significativas
ou risco de prejudicar a reputação da Companhia.
A Companhia trabalha alinhando disponibilidade e geração de recursos de modo a cumprir com suas obrigações nos
prazos acordados.
a.2) Risco de crédito [Fatores de Risco: 4.2.2 - 4.2.3 - 4.2.4]
O risco de crédito é o risco de perdas financeiras da Companhia caso um cliente ou contraparte em um instrumento
financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais. Tal risco surge principalmente dos recebíveis originados, em
sua grande maioria, por clientes recorrentes e junto às instituições financeiras (quer seja por depósitos a vista, por
numerário em transito e por aplicações financeiras).
A mitigação desse risco é executada através do constante acompanhamento dos recebimentos de toda a carteira de
clientes e contrapartes.
a.2.1) Clientes
A Companhia também possui políticas de concessão de crédito aos clientes, onde são pré-estabelecidos limites de crédito
e critérios de monitoramento, que consistem em checagem sistêmica, de pré-faturamento, verificando itens como:
existência de atraso e saldo disponível do limite de faturamento. Informações de Mercado sobre clientes também são
relevantes na concessão e administração o crédito.
No tocante às suas vendas, a Companhia opera em dois mercados distintos:
·

Equipamento original (OEM), no qual a Companhia entende que a possibilidade de experimentar perdas por conta
de problemas financeiros com seus clientes OEM é reduzida em função do perfil financeiro desses clientes
(montadoras e outras empresas de atuação mundial);

·

Peças para reposição (Aftermarket), onde a Companhia entende haver maior risco de inadimplência, logo, adota
uma política de crédito para clientes, administrando a exposição de cada um, incluindo análise de verificação de
crédito, em sistema de gestão, anterior a qualquer faturamento. Isso resulta em níveis de perdas com recebíveis
bastante reduzidos. Para clientes que apresentam maior risco de crédito, a Companhia tem como política solicitar
a estes que, antes da concretização de uma venda, apresentem cartas de crédito ou outras formas de garantia ou
realizem o pagamento antecipado.

A participação de cada cliente nas vendas totais da Companhia é bastante reduzida, não havendo qualquer cliente que,
individualmente, represente mais de 20% das vendas.
a.2.2) Instituições financeiras
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A Companhia opera apenas com aquelas cuja classificação de risco seja no mínimo AA (Fitch National Long Term ou
equivalente para Moody´s ou ainda para a Standard & Poor´s). Além disso as aplicações financeiras são concentradas em
uma única instituição até o limite de 20% do total.
A Administração entende que não há risco significativo no qual a Companhia está exposta no que tange a avaliação e
mensuração do risco de crédito, considerando as características das contrapartes, níveis de concentração e relevância
dos valores em relação ao faturamento.
a.3) Risco de flutuação nas taxas de juros [Fatores de Risco: 4.2.2 - 4.2.3]
Decorre da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes
sobre seus ativos e passivos financeiros.
Taxas de juros normalmente são associadas ao nível de inflação e o efeito desta e das medidas governamentais
destinadas a combatê-la podem contribuir significativamente para a incerteza econômica, podendo afetar negativamente
as atividades da Companhia e o preço de mercado de suas ações.
Caso o país enfrente, no futuro, altos níveis de inflação, o ritmo de crescimento da economia poderá desacelerar,
propiciando o aumento de custos e despesas e impactando o preço final dos produtos da Companhia. A impossibilidade
do repasse integral de tais aumentos aos produtos e serviços aos clientes da Companhia poderá afetar os negócios,
margens, resultado e condição financeira da mesma. A demanda pelos produtos da Companhia depende
significativamente da disponibilidade de crédito para os consumidores finais de seus produtos, portanto, sucessivos
incrementos nas taxas de juros e/ou uma redução nos prazos de financiamento ao consumidor podem afetar os
resultados, uma vez que tais fatores tendem a reduzir as vendas de veículos, o que por sua vez reduz a demanda pelos
produtos e serviços oferecidos pela Companhia.
Para minimizar eventuais impactos decorrentes deste risco, a Companhia busca gerenciar as expectativas de faturamento
e resultados de forma mais conservadora possível em relação cenário global. A Administração da Companhia possui
como prática a elaboração de um Plano Econômico (Budget) para o ano seguinte, além de um Plano Estratégico para
mais quatro anos a partir do Budget.. Durante o exercício as projeções planejadas são reavaliadas em duas oportunidades
distintas pela Administração.
Em 2017, sob a perspectiva de seu endividamento bruto, grande parte dos empréstimos e financiamentos da Companhia
(R$ 173,4 milhões – 98,6% do total estavam atrelados a taxas variáveis de juros (FINEP: juros TJLP + 5,00% - 6,00%
a.a)), logo, a elevação das taxas de juros poderá impactar negativamente o resultado da Companhia, o qual poderá ser
compensado parcialmente com o resultado positivo oriundo da remuneração das aplicações financeiras.
Visando à mitigação deste risco, a Companhia busca diversificar a captação de recursos em termos de taxas pré-fixadas
ou pós-fixadas com papéis lastreados em taxa de juros de curto prazo (por exemplo, CDI) e taxa de juros de longo prazo
(por exemplo, TJLP), de forma que, quaisquer resultados oriundos da volatilidade desses indexadores não incorram em
nenhum resultado significativo.
a.4) Risco de flutuação nas taxas de câmbio [Fator de Risco: 4.2.1]
É o risco decorrente da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio das moedas estrangeiras utilizadas pela
Empresa, para a venda e ou compra de produtos e insumos no mercado externo ou atrelados a uma moeda externa.
A instabilidade cambial pode afetar adversamente a economia brasileira, logo, a Companhia é diretamente afetada por
flutuações nas taxas de câmbio, já que uma parte significativa da sua receita líquida é proveniente de exportações, pois, a
Companhia pode ser considerada exportadora líquida, ou seja, as suas exportações superam as suas importações. Ainda
que uma parte substancial de seus custos com matérias primas esteja ligada aos preços do mercado internacional, que
tem um efeito de compensação em relação à sua receita de exportações.
A excessiva valorização do real frente a outras moedas como o dólar norte-americano e o euro pode afetar negativamente
as suas exportações, na medida em que aumenta o preço final de seus produtos nestas moedas, fazendo com que seus
produtos exportados se tornem menos competitivos do que aqueles oriundos de países com taxas de câmbio menos
valorizadas. A fim de evitar perdas significativas de participação de mercado nos seus principais mercados exportadores,
a Companhia poderá ser obrigada a reduzir suas margens de lucro para aumentar a competitividade de seus produtos
frente aos produtos exportados pelos seus competidores em países com moedas desvalorizadas.
Por outro lado, a depreciação do real frente ao dólar norte americano ou a outras moedas pode criar pressões
inflacionárias no Brasil e levar a aumentos nas taxas de juros, que podem afetar negativamente a economia brasileira

PÁGINA: 36 de 276

Formulário de Referência - 2018 - MAHLE-METAL LEVE S.A.

Versão : 4

5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado

como um todo bem como suas operações e resultados. Exemplo: desvalorização do Contas a Receber de vendas no
mercado externo.
Para minimizar este risco, a Companhia monitora as exposições em moeda estrangeira e gerenciam o risco avaliando
constantemente a necessidade da utilização de instrumentos financeiros de proteção cambial (derivativos). A exposição
de risco aceitável e os instrumentos de proteção a serem utilizados são definidos em política do Grupo.
A Companhia contrata instrumentos de proteção tanto para as exposições cambiais oriundas das operações incorridas
(Fluxo de caixa efetivo) quanto para exposições oriundas das expectativas traçadas no Plano Econômico (Fluxo de caixa
orçado).
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo líquido de exposição cambial da Companhia equivalente em dólares norteamericanos (Euros e Ienes convertidos em dólares norte-americanos) foi de USD 3.700 mil.
a.5) Risco de mercado, oscilações de preços de insumos (Commodities) [Fator de risco: 4.2.1]
A oscilação nos preços das principais matérias-primas utilizadas no processo produtivo da Companhia, alumínio, cobre e
níquel, é o objeto do risco ora tratado.
O custo dos produtos vendidos da Companhia é afetado pelas oscilações do preço das commodities utilizadas em seus
processos produtivos. No segmento de componentes de motores, os insumos metálicos, principalmente alumínio, cobre,
estanho e níquel, têm grande peso no custo de produtos vendidos da Companhia. No segmento de filtros, papéis filtrantes
e resinas compõem os principais insumos e a variação de preços de tais insumos tende a ter um impacto relevante no
custo de produtos vendidos deste segmento.
Para minimizar e gerenciar este risco a Companhia se utiliza da contratação de operações de derivativos para proteção de
oscilações de preços dessas matérias-primas, em cumprimento com sua política de hedging.
b) estratégia de proteção patrimonial (hedge) [Fator de risco: 4.2.1]
Hedge de Moedas
O objetivo do programa de hedge de moedas é a minimização dos riscos cambiais que podem surgir em momentos
adversos de mercado e os quais impactariam negativamente a rentabilidade da Companhia.
Ainda com relação aos riscos cambiais, a Política de Hedge deve proteger toda a posição de Fluxo de Caixa Orçado
(Plano Econômico), bem como o Fluxo de Caixa Efetivo (Balanço) denominados e/ou indexados em moeda estrangeira,
através de instrumentos financeiros derivativos (NDF – Non-Deliverable Forwards).
Para o Fluxo de Caixa Orçado, esta Política abrange diferentes níveis e horizontes temporais, de forma que, ao final do
mês corrente (data base), sejam atingidos os seguintes percentuais de proteção, a saber:
i)

75% da exposição cambial líquida – 1º ao 6º mês subsequente a data base;

ii)

50% da exposição cambial líquida – 7º ao 9º mês subsequentes a data base; e

iii)

25% da exposição cambial líquida – 10º ao 24º mês subsequente a data base.

A exposição cambial líquida para os meses seguintes ao horizonte do Plano Econômico terá como base o próprio Plano
ou sua última versão (revisada pelas áreas de negócios em base trimestral).
Para o Fluxo de Caixa Efetivo, a Política determina a proteção de 100% da exposição cambial líquida (denominadas e/ou
indexadas em moeda estrangeira).
Hedge de Commodities
O objetivo do programa de hedge de commodities é a minimização dos riscos de volatilidade dos preços das matériasprimas (por exemplo, alumínio, níquel e cobre) referenciados na LME (London Metal Exchange), cujo risco em base anual
atinja um valor igual ou superior a hum milhão de dólares norte-americanos, que podem surgir em momentos adversos de
mercado e os quais impactariam negativamente a rentabilidade da Companhia.
A Política de Hedge de Commodities protege os volumes planejados no Fluxo de Caixa Orçado (Plano Econômico),
através de instrumentos financeiros derivativos (Swaps).
A execução dessa Política abrange diferentes níveis e horizontes temporais, de forma que, ao final de cada trimestre do
ano calendário (data base), sejam atingidos os seguintes percentuais de proteção, a saber:
Ano 1:
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i)

75% da exposição líquida – 1º e 2º trimestres subsequentes a data base;

ii)

50% da exposição líquida – 3º trimestre subsequente a data base; e

iii)

25% da exposição líquida – 4º trimestre subsequente a data base.

Ano 2/Ano 3:
i)

até 25% da exposição líquida

O percentual das contratações de operações de hedge de commodities, para o Ano 2 e Ano 3 subsequentes a data
base, deverá ser definido pelo o Departamento de Compras l, decisão esta que deverá ser pautada em estudo das
médias históricas dos preços dos metais dos últimos 5 e 10 anos versus os preços referenciados na LME (London
Metal Exchange) no momento das operações de hedge
A exposição líquida para os trimestres seguintes ao horizonte do Plano Econômico terá como base o próprio Plano ou sua
última versão (revisada pelas áreas de negócios em base trimestral).
c) instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge) [Fator de risco: 4.2.1]
Para hedge de moedas, a Companhia utiliza a contratação de instrumentos financeiros derivativos (NDF – NonDeliverable Forwards) para proteger a posição de Fluxo de Caixa Orçado (Plano Econômico), bem como o Fluxo de Caixa
Efetivo (Balanço) denominados e/ou indexados em moeda estrangeira, das eventuais volatilidades cambiais.
Para hedge de commodities, a Companhia utiliza a contratação de instrumentos financeiros derivativos (swaps) para
proteger os volumes planejados no Fluxo de Caixa Orçado (Plano Econômico) dos riscos de flutuação dos preços dos
metais empregados na fabricação de seus produtos, em especial alumínio, cobre e níquel.
Todas as operações com instrumentos financeiros derivativos negociados junto às instituições financeiras são
documentadas em formulário específico e registradas contabilmente, além do registro junto à Central de Custódia e de
Liquidação Financeira de Títulos (CETIP S/A – Mercados Organizados).
Adicionalmente, a Companhia tem como política segregar as funções das pessoas que participam no processo de
contratação e acompanhamento dos instrumentos financeiros derivativos. Segundo Política de Hedge da Companhia, uma
mesma pessoa não deve realizar mais de uma das seguintes tarefas em relação a uma mesma operação: negociação,
contratação, pagamentos ou recebimentos e contabilizações.
A grande maioria das contratações é realizada em um sistema eletrônico, onde, cada atividade é registrada (colocação de
ordens, recebimentos de ordens pelas contrapartes, precificação, alimentação de banco de dados de operações
contratadas e conclusão do negócio).
Quanto à efetividade da política adotada, no que se refere às operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos,
esta é controlada mensalmente pelo Diretor Financeiro e Tesouraria Local.
d) parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos [Fator de risco: 4.2.1]
A Companhia utiliza como parâmetro as taxas praticadas no mercado, sejam elas de câmbio ou de juros, bem como os
preços de matérias-primas praticados no mercado internacional. Também são analisados os fundamentos econômicos
locais em conjunto com cenário macroeconômico mundial, com análises fundamentalistas, gráficas e de tendências.
Aliado a estes instrumentos, a Companhia utiliza parâmetros previamente definidos no Plano Econômico (taxa de juros,
taxas de câmbio e preços das matérias-primas), visando a assegurar os resultados nele determinados. O Plano
econômico passa por duas revisões no decorrer do ano.
e) se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais
são esses objetivos
A Companhia e suas controladas operam instrumentos financeiros apenas com objetivo de proteção patrimonial (hedge).
f)

adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada

Além da estrutura de controles internos abordados nos tópicos anteriores, a Companhia possui um processo interno,
supervisionado pela Diretoria, envolvendo o responsável da área Financeira e a Auditoria Interna para acompanhar as
ações que estão sendo realizadas, com objetivo de endereçar adequadamente os riscos e recomendações reportados por
Auditorias Internas e Externas.
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Este monitoramento é reportado periodicamente a Diretoria, a qual entende que este processo é efetivo e suporta a
melhoria contínua da estrutura de controles internos.
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5.3 - Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras
confiáveis, indicar:
a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais
imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las
A Administração da Companhia é responsável por implantar e manter uma estrutura adequada de controles internos,
tendo como objetivo o tratamento dos riscos identificados que ameaçam a realização dos objetivos da entidade no que se
refere à confiabilidade dos relatórios financeiros, efetividade e eficiência das operações e conformidade com leis e
regulamentos aplicáveis.
Os controles internos e sistemas de gerenciamento de riscos da Companhia relativos à preparação das demonstrações
financeiras incluem as políticas e procedimentos que visam assegurar:
·

A manutenção dos registros contábeis de modo que estes reflitam precisa e adequadamente as transações da
Companhia. Portanto, proporcionando segurança de que as transações são registradas de forma a permitir a
elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS)
e as práticas contábeis adotadas no Brasil.

·

Segurança de que recebimentos, pagamentos e lançamentos manuais nas demonstrações financeiras da
Companhia estão feitos conforme sua política de assinaturas autorizadas;

·

Salvaguarda de ativos, prevenção ou detecção oportuna de aquisição, uso ou alienação não autorizados dos
ativos da Companhia que poderiam ter um efeito relevante nas demonstrações financeiras.

·

Para isso a Administração incentiva continuamente à adoção de controles sistêmicos que aumentam a eficiência e
principalmente a segurança dos registros:

·

o

Revisão periódica de riscos de segregação de funções em seu sistema de gestão;

o

Workflow de aprovação de lançamentos realizados de forma manual na Contabilidade;

o

Workflow para aprovação de documentos de compras e pagamentos;

No entanto, caso controles automáticos não sejam aplicados, a organização implementa controles de mitigação
alternativos para prevenir erros ou fraudes:
o

Aprovações de documentos, como por exemplo, movimentações de imobilizado e ajustes de estoques;

o

Revisão de relatórios gerenciais e demonstrações contábeis pela Administração de modo a assegurar que
as demonstrações estão livres de deficiências significativas;

o

Conciliações entre contas para assegurar que os saldos registrados encontram-se em conformidade com
sua origem, como confirmações bancárias, contas a receber, contas a pagar.

o

Estimativas contábeis são revisadas de forma criteriosa com base em posições de especialistas;

Contudo, o controle interno, independentemente da qualidade da sua estrutura e operação, pode reduzir, mas não
eliminar, os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, por causa das limitações inerentes ao controle
interno. Essas limitações incluem, por exemplo, a possibilidade de erros ou equívocos humanos, controles contornados
por conluio ou burla, controles internos se tornar inadequados devido a mudanças nas condições.
Deste modo, ressalvadas as limitações inerentes aos controles internos, em linhas gerais, os controles internos relativos à
elaboração das demonstrações financeiras têm sido eficientes e adequados.
b. as estruturas organizacionais envolvidas, se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela
administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento
Em complemento a estrutura de gerenciamento de riscos e controles internos apresentada no item 5.1:
·

A Gerencia de Contabilidade é responsável pela elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) e controles internos que asseguram a adequação destas
demonstrações.

·

A Diretoria, representada pelo Diretor Presidente e Diretor Administrativo Financeiro, revisa as demonstrações
financeiras de forma criteriosa antes de sua divulgação.
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·

A Companhia possui um processo interno, supervisionado pela Diretoria, envolvendo os responsáveis das áreas
de negócio e a Auditoria Interna para acompanhar as ações que estão sendo realizadas, com objetivo de
endereçar adequadamente os riscos e recomendações reportados pela Auditoria Externa. Este monitoramento é
reportado periodicamente a Diretoria, a qual entende que este processo é efetivo e suporta a melhoria contínua da
estrutura de controles internos.

c. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e
encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata
do registro e do exercício da atividade de auditoria independente
No contexto da auditoria das demonstrações financeiras da Companhia, seus auditores independentes consideraram seus
sistemas de controles internos no escopo previsto nas normas brasileiras e internacionais de auditoria, cujo objetivo está
relacionado ao planejamento dos procedimentos de auditoria.
Tais comentários não comprometem a fidedignidade das demonstrações financeiras, e os tópicos identificados como
passíveis de melhorias estão recebendo atenção da Companhia no contexto de um contínuo esforço para o
aprimoramento do seu ambiente de controles internos.
Nenhuma deficiência relevante foi identificada pela auditoria externa em 2016 e 2017.
d. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor
independente e sobre as medidas corretivas adotadas
Assim, a Companhia entende que não há aspectos que pudessem afetar de maneira significativa à adequação das suas
demonstrações financeiras de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) e as práticas contábeis
adotadas no Brasil.
Finalmente, os Diretores entendem que os aspectos reportados pelos auditores independentes em seus relatórios de
recomendação sobre os controles internos não afetam significativamente a adequação das demonstrações financeiras,
nem comprometem, no julgamento da administração, a fidedignidade das demonstrações financeiras dos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2015, 2016 e 2017, porém estão sendo endereçados para melhoria contínua do ambiente de
controles internos.
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5.4. Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir,
detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública,
nacional ou estrangeira, informar:
a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e
remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:
i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados
pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são
adaptadas;
ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e
procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do
emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes;
iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:
• se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange
também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados;
• se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são
treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema;
• as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o
documento onde essas sanções estão previstas;
• órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede
mundial de computadores onde o documento pode ser consultado.
b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:
• se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros;
• se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de
empregados;
• se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciante de boa-fé;
• órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias.
c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à
identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas
d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e
remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o
emissor não adotou controles nesse sentido” (NR)
A companhia possui um programa de compliance que define:
· Código de ética com diretrizes e normas que orientam, por exemplo, sua forma de atuar e de fazer negócios, que foca
entre outros temas, nas práticas anticorrupção e na defesa da livre concorrência no mercado, bem como estabelece
sanções para o não cumprimento das regras estabelecidas. Este código de ética foi aprovado pelo Conselho de
Administração e está disponível no website da companhia (http://www.br.mahle.com/pt/company/compliance/index5.jsp).
· Estrutura organizacional responsável pelo programa é o Comitê de Compliance liderado pela área Jurídica e formado
por executivos de áreas de Auditoria Interna, Compras, Finanças, Operações, Recursos Humanos e Vendas, a qual
se reporta a Diretoria Executiva.
· Canal de denúncias independente pelos quais os colaboradores e parceiros de negócio, entre outros, podem
submeter denúncias anônimas relativas a eventuais violações ao código de ética, diretrizes externas ou internas, entre
outras. Estas denúncias são apuradas pela estrutura de Compliance com objetivo de oferecer a independência
necessária para o processo de investigação.
· Programa de treinamento periódico para aos conselheiros, executivos e gerentes da companhia. Como complemento,
todos os colaboradores recebem orientações regulares sobre as diretrizes e normas detalhadas no código de ética da
companhia.
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Adicionalmente, como estabelecido na seção 5, a companhia possui uma política de gerenciamento de riscos que
estabelece diretrizes para identificação, avaliação, controle e report dos riscos que desafiam a companhia, entre eles,
destacam-se os de compliance com regulamentações externas e internas incluindo as de anticorrupção.
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5.4. Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos a que
o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais
expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos
Não houve qualquer alteração significativa nos principais riscos de a que a Companhia e suas controladas estão expostas
ou em sua política de gerenciamento de riscos.
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5.5. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não aplicável.
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

03/03/1950

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade anônima de capital aberto.

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

20/07/1977
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6.3. - Breve histórico do emissor
A Companhia foi fundada em 1950 sob a denominação de Metal Leve S.A. Indústria e Comércio, pelo Sr. Ernst Mahle
juntamente com as famílias Mindlin, Gleich, Lafer e Klabin. Foi a primeira fabricante nacional de pistões. Desde a
fundação da Companhia até o final da década de 1970, o Grupo MAHLE forneceu tecnologia e máquinas para a
Companhia. Em 1971, a Companhia listou suas ações na Bolsa de Valores de São Paulo, atualmente denominada B3
(Brasil, Bolsa, Balcão).
Em 1996, o Grupo MAHLE adquiriu o controle da Companhia e, em 1998 alterou a sua denominação social para MAHLE
Metal Leve S.A. Desde a aquisição do controle da Companhia até a data deste Formulário de Referência, o Grupo MAHLE
contribuiu com importantes negócios e ativos para a Companhia, os quais foram desenvolvidos por diversos anos pelo
Grupo MAHLE de maneira independente e em paralelo às atividades da então Metal Leve S.A. Indústria e Comércio. Para
os fins do presente Formulário de Referência os termos “Companhia”, “MAHLE”, “seu”, "sua" ou “a mesma” referem-se, a
menos que o contexto determine de forma diversa, à MAHLE Metal Leve S.A. e suas subsidiárias na data deste
Formulário de Referência. A referência ao Grupo MAHLE, por sua vez, compreende os acionistas controladores diretos e
indiretos da Companhia e às sociedades sob controle desses acionistas. Entre as várias contribuições de negócios feitas
pelo Grupo MAHLE para a Companhia, citem-se abaixo as principais:
(1) Em 1998, o Grupo MAHLE contribuiu para a Companhia a sua unidade de pistões baseada em Mogi Guaçu (SP), que
iniciou suas operações em Santo André (SP) em 1978 sob a denominação de CIMA MAHLE;
(2) Em 2002, o Grupo MAHLE contribuiu para a Companhia sua unidade de sistemas de filtração com operações em
Mogi Guaçu (SP), que fora criada pelo Grupo MAHLE em 1999; e
(3) Em 2003, o Grupo MAHLE alienou para a Companhia o controle acionário na metalúrgica MAHLE MMG, também
baseada em Mogi Guaçu (SP), que fora estabelecida pela Companhia e pelo Grupo MAHLE em 1981.
Em 2007 e 2008 a Companhia deu importantes passos para aumentar sua presença na Argentina por meio da aquisição
do fabricante de válvulas Edival, dando origem à MAHLE Argentina S.A., e da compra do negócio de Aftermarket na
Argentina do Grupo MAHLE.
Ainda em 2007 e 2008, a Companhia realizou outros importantes negócios, tais como a aquisição do negócio de bronzinas
da Dana Indústria Ltda. em Gravataí (RS) e a formação das joint ventures no setor de filtros industriais por meio da
MAHLE Filtroil em Mogi Guaçu (SP) e no setor de produtos forjados por meio da MAHLE Hirschvogel Forjas em
Queimados (RJ).
Finalmente, no final de 2010 a Companhia passou por uma importante transformação com a aquisição do negócio de anéis de
pistão do Grupo MAHLE, anteriormente conduzidos pela MAHLE Componentes de Motores, em Itajubá (MG). Como parte
deste processo de reorganização, todas as ações preferenciais de emissão da Companhia foram convertidas em ações
ordinárias da mesma, em seguida foi aprovado um aumento do capital social da Companhia, e ainda a realização de oferta
pública de distribuição secundária de ações de emissão da Companhia, e posterior adesão da Companhia ao segmento de
listagem denominado Novo Mercado da B3.
Em Reunião de Sócios de 7 de março de 2013 a Companhia decidiu, entre outros assuntos: (i) aumentar o capital social da
controlada MAHLE Industrial Filtration Ltda., no montante de R$ 2.000.000,00, de R$ 5.001.000,00 para R$ 7.001.000,00, com
a emissão de 2.000.000 de novas cotas, no valor unitário de R$ 1,00, totalmente subscritas e integralizadas, no ato, em moeda
corrente nacional; (ii) alterar sua razão social para MAHLE Industry do Brasil Ltda. e (iii) alterar o seu objeto social que, em
linhas gerais, compreende a fabricação e comercialização de filtros industriais, peças e acessórios para motores, máquinas,
equipamentos e ferramentas em geral, bem com a prestação de serviços para o desenvolvimento de projetos de engenharia e
assistência técnica desses produtos.
Em 2014 a Companhia efetivou ajuste na sua Política de Divulgação de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários
alterando o prazo referente ao período de restrição de negociação para pessoas vinculadas de 15 (quinze) para 30 (trinta) dias.
Em 25 de agosto de 2015, foi constituída a sociedade Ltda. denominada Innoferm Tecnologia Ltda., onde a MAHLE Metal Leve
S.A. tem a participação do capital social de 33,3%, perfazendo o montante de 1.000.000 (um milhão) de quotas, no valor
nominal de R$ 0,01 (um centavo de real), totalizando o montante de R$ 10. A sociedade mediante aprovação de ¾ do capital
social poderá abrir filiais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, cumprindo a legislação aplicável, tendo
prazo indeterminado de duração, com sede na cidade de Mogi Guaçu, estado de São Paulo. A Innoferm Tecnologia Ltda. tem
como objeto social o desenvolvimento e comercialização de tecnologias relacionadas à produção de etanol e cessão de direitos
de exploração em geral e aplicações correlatas no ciclo de produção de etanol via biomassa e outras tecnologias adjacentes.
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Em 2015, descontinuou-se as operações da subsidiária MAHLE Hirschvogel Forjas S.A. decorrente das reduções e
cancelamentos dos pedidos dos clientes atuais e da falta de perspectiva para o mercado de bielas forjadas dentro do portfólio
de produtos da Companhia. Tal decisão teve por objetivo estancar os resultados negativos que vinham sendo verificados por
essa subsidiária.
Ainda em 2015 foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia o contrato de prestação de serviços entre a
Companhia e as Companhias MAHLE Behr Brasil Ltda. e MAHLE Compressores do Brasil Ltda.
Em 30 de junho de 2017, a Companhia concluiu a venda de 60% das cotas que a MAHLE Metal Leve S.A. possuía no capital
social da MAHLE Metal Leve Miba Sinterizados Ltda. para a Miba Sinter Holding GmbH & Co KG.
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judicial ou extrajudicial

6.5. Indicar se houve pedido de falência, desde que fundado em valor relevante, ou de recuperação judicial ou
extrajudicial do emissor, e o estado atual de tais pedidos
Até a data deste Formulário de Referência, não houve pedido de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial.
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6.6. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Até a data deste Formulário de Referência, não há outras informações consideradas relevantes.
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7.1. - Descrever sumariamente as atividades desenvolvidas pelo emissor e suas controladas
A Companhia é uma Companhia brasileira de autopeças que atua na fabricação e comercialização de componentes de
motores à combustão interna e filtros automotivos, com receita operacional líquida de R$2.264,5 milhões em 2016.
Fabrica produtos com tecnologia de última geração e da mais alta qualidade, e está continuamente investindo em
pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e processos de produção. Acredita ser líder no Brasil na comercialização
de pistões, anel de pistão e bronzinas para motores de combustão interna, em termos de quantidade de peças vendidas,
resultando em uma participação de mercado (market share), em 2016, de 49%, 85% e 83%, respectivamente, no mercado
de equipamento original, também conhecido como “OEM” (“original equipment manufacturer”), com base em estimativas
internas combinadas com dados da SINDIPEÇAS. Acredita que quase todos os veículos automotores produzidos no Brasil
possuem pelo menos uma de suas peças ou componentes.
Atuando no Brasil desde os anos 50, possuímos um amplo portfólio de produtos e soluções integradas, muitas vezes
desenvolvidas de forma customizada em conjunto com nossos principais clientes. Estamos presentes no mercado OEM
(“Original Equipment Manufacturers”), cujos clientes são as montadoras de automóveis, e no segmento de peças para
reposição, denominado “Aftermarket”, cujos clientes são os grandes distribuidores de autopeças e retíficas de motores.
Nossos produtos são fabricados e vendidos no Brasil e na Argentina, e também exportados para mais de 60 países,
incluindo EUA, Alemanha, México, Portugal e Espanha, para uma carteira diversificada de clientes, incluindo General
Motors, Volkswagen, Fiat, Ford, Daimler MBB, Opel, International, Cummins, Volvo, PSA Peugeot, John Deere, Renault,
Scania, Caterpillar, Honda, Hyundai, entre outros.
Possuímos cinco plantas industriais, sendo quatro instaladas no Brasil, nas cidades de Mogi Guaçu (SP), onde temos
duas plantas, São Bernardo do Campo (SP) e Itajubá (MG), e uma na Argentina, na cidade de Rafaela. Possuímos, ainda,
dois centros de distribuição, sendo um em Limeira (SP) e outro em Buenos Aires, Argentina, bem como um Centro de
Tecnologia, localizado em Jundiaí (SP), o qual acreditamos ser um dos maiores e mais bem equipados centros de
tecnologia de desenvolvimento de componentes e soluções integradas para motores à combustão interna da América
Latina, o que nos possibilita criar valor e atender nossos clientes de forma customizada e ágil, além de inovar em
tecnologias de produtos e processos.
Fazemos parte do Grupo alemão MAHLE (“Grupo MAHLE”), um dos mais tradicionais grupos do setor de autopeças do
mundo e que teve sua origem na Alemanha em 1920. O Grupo MAHLE, incluindo a Companhia, conta, atualmente, com
mais de 170 plantas industriais em 35 países e cinco continentes, 15 centros de pesquisa e desenvolvimento, e cerca de
77 mil colaboradores.
Nossa inserção no Grupo MAHLE, que tem atuação global, nos permite trocar conhecimentos, fornecer e ter acesso
constante a tecnologias de última geração bem como atuar juntamente com nossos clientes no desenvolvimento de novos
produtos, sendo este um fator que acreditamos ser fundamental para o alto nível de penetração e fidelização que obtemos
junto aos clientes.
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7.1. – Informações de sociedade de economia mista
a. Não aplicável
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7.2. - Em relação a cada segmento operacional que tenha sido divulgado nas últimas demonstrações financeiras
de encerramento de exercício social ou, quando houver, nas demonstrações financeiras consolidadas, indicar as
seguintes informações:
a

produtos e serviços comercializados

Segmento operacional

Componentes de motores

Segmento operacional

Filtros

Principais Produtos e Serviços
Anéis de pistão, Anéis sensores, balancins, bielas, braços, bronzinas, buchas,
camisas de cilindro, capas de mancal, conjuntos balanceiros, coroas, corpos
injetores, cubos sincronizadores, cruzetas, eixos, eixos de comando de
válvulas, elos, engrenagens, garfos de acionamento, guias e sedes de válvula,
pinos de pistão, pistões, placas de válvulas, polias, porta-anéis, rotores de
bomba d’água e óleo, tuchos de válvula, tulipas, entre outros. Em geral os
produtos são utilizados em motores de combustão interna e veículos
automotores.
Principais Produtos e Serviços
Filtros de combustível, filtros de ar, filtros de óleo, filtros de ar para cabine,
filtros de carvão ativado, coletores de admissão e separadores de óleo.
Especificamente, Filtros-prensa com instalação subterrânea e aérea, filtros
separadores, filtros de linha, abastecedores de óleo lubrificante, filtros para
limpeza de tanques de veículos e reservatórios, bombas de transferência de
produtos, bem como equipamentos para contenção, absorção e recolhimento
de resíduos ou produtos provenientes de vazamentos (válvulas magnéticas
retentoras de vapor, equipamentos para troca de óleo a vácuo,
reabastecedores de resfriamento (“coolant refiller”), checagem rápida (“easy
check”) e kits para troca de fluido de freio). Esses produtos são utilizados em
veículos, e possuem aplicações na indústria, postos de serviços automotivos,
Companhias de transporte coletivo e de carga, Companhias de terraplenagem,
terminais de pesca e fazendas.

Abaixo, fotos de alguns de seus principais produtos:
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b

receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor

c

lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do emissor
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7.3 - Em relação aos produtos e serviços que correspondam aos segmentos operacionais divulgados no item 7.2,
descrever:
a

características do processo de produção

Sumário dos principais processos de produção:
Produção de pistões:
Os pistões são produzidos de liga de alumínio. As ligas de alumínio combinam baixo peso com alta resistência
proporcionando vantagens para o desempenho dos motores de combustão. O processo de fabricação de pistões pode ser
dividido em quatro principais etapas, que são: (i) fundição, (ii) usinagem, (iii) tratamento superficial e (iv) montagem. Estas
quatro etapas são descritas a seguir:
Fundição – o processo de fabricação se inicia com o derretimento do alumínio puro em fornos de fusão. Elementos de liga
como silício, magnésio, níquel e cobre são adicionados ao alumínio derretido em proporções determinadas a fim de se
obter a liga com a composição química desejada. Ainda em estado líquido, a liga é vazada dentro de moldes que realizam
a solidificação do material, criando-se então o pistão em sua forma bruta, ou seja, com dimensões grosseiras e
inacabadas. Os pistões brutos, como são chamados, são submetidos a tratamento térmico para que as propriedades
mecânicas do material sejam atingidas.
Usinagem – o processo de usinagem consiste na remoção de material periférico dos pistões brutos para que estes atinjam
suas dimensões finais. Nesta etapa do processo, os pistões obtêm suas dimensões acabadas definidas em projeto com
precisão de milésimos de milímetro.
Tratamento superficial – após o processo de usinagem, os pistões passam pelo processo de tratamento superficial. O
tratamento superficial é realizado para se evitar o travamento do pistão no cilindro e consequentemente falha do motor. Os
tratamentos superficiais tipicamente utilizados em pistões são estanhagem, fosfatização, aplicação de composto de grafite
e anodização.
Montagem – esta é a etapa final do processo de fabricação dos pistões. Nesta etapa, 100% dos pistões são inspecionados
quanto às suas principais dimensões e possíveis defeitos aparentes. Os pistões aprovados são então montados com pino,
anéis e biela e embalados para envio aos clientes.
A Companhia mantém rigoroso controle de qualidade sobre seus produtos e processos. Ao longo do processo produtivo,
uma série de controles é realizada com o propósito de garantir que os pistões fornecidos atendam às especificações
determinadas pelos clientes. Todas as perdas de produção bem como o material removido no processo de usinagem são
derretidos e reutilizados no processo de fabricação para a produção de novos pistões.
Produção de Anéis de Pistão:
O processo de fabricação de anéis de pistão pode ser dividido em três categorias: (i) anéis de ferro fundido, (ii) anéis de aço
e (iii) peças de aço para compor anéis de óleo.
Anéis de ferro fundido:
O processo é iniciado pela fundição da matéria prima com base em ferro gusa, sucatas de aço e ferro-liga, seguidas do
vazamento em moldes de areia ou em coquilhas de centrifugação. As peças fundidas são então usinadas numa sequencia
determinada conforme a tecnologia do produto. Basicamente, as operações de usinagem são as seguintes: retificação
lateral, corte, tempera e revenimento, retificação lateral, torneamento de forma interno e externo com diferentes
distribuição de pressão de acordo com a aplicação, corte das pontas, torneamento de perfil, calibração das pontas,
recobrimento (cromo, molibdênio ou ainda nitretados), retificação lateral, retificação do perfil da face de trabalho, lapidação
da face, calibração das pontas, marcação e finalmente oleamento e embalagem.
Anéis de aço:
O processo é iniciado pela conformação da matéria prima na forma predominante circular com diferentes distribuições de
pressão de acordo com sua aplicação, sendo estas fitas de aço inoxidável ou aço carbono, importadas com dimensões
próximas a secção do produto acabado e com tolerâncias mínimas. As peças de aço na forma anelar são então usinadas
numa sequencia determinada conforme a tecnologia do produto. Basicamente as operações de usinagem são as
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seguintes: retificação lateral, corte, tratamento térmico de alívio de tensões, nitretação gasosa ou recobrimento (cromo ou
molibdênio), retificação lateral, calibração das pontas, retificação do perfil da face de trabalho, lapidação da face,
calibração das pontas, marcação e finalmente olear e embalagem.
Peças de aço para compor anéis de óleo:
O processo é iniciado pela conformação da matéria prima por estampagem ou por enrolamento na forma anelar, sendo
estas fitas de aço inoxidável ou aço carbono, importadas com dimensões próximas a secção do produto acabado e com
tolerâncias mínimas. As peças de aço na forma anelar são então processadas usinadas numa sequencia determinada
conforme a tecnologia do produto. Basicamente as operações são as seguintes: Lavagem, corte, tratamento térmico de
alívio de tensões, nitretação gasosa ou recobrimento (cromo), calibração das pontas, polimento do perfil da face de
trabalho, e finalmente olear e embalagem.
Produção de bronzinas (casquilhos)
O termo bronzinas é originário de uma liga metálica de bronze, única opção existente antigamente para a sua fabricação.
As bronzinas têm a função de proteger o virabrequim, o bloco e as bielas do motor contra desgaste provocado pela fricção
entre os componentes móveis. São construídas por camadas de ligas metálicas de bronze ou de liga de alumínio, para
que, em conjunto com o óleo lubrificante, suavizem esta fricção. Assim, podem ser facilmente substituídas, mantendo a
vida prolongada da árvore do girabrequim, das bielas e do bloco. As bronzinas são fixadas no seu alojamento, sobre uma
pré-tensão (pressão radial). O perímetro externo da bronzina é maior do que o do alojamento para permitir a pressão
radial e evitar que não gire em seu alojamento.
A fabricação de bronzinas é executada através de diversos processos produtivos alternativos e, de um modo geral,
passam pelos seguintes setores: processos metalúrgicos para a produção das tiras de aço revestidas com bronze ou com
ligas de alumínio e processos de conformação e usinagem realizados em prensas pesadas para conformação,
chanfradeiras, prensas leves para estampagem de características específicas tais como furos e ressaltos, fresas,
brochadeiras e mandrilhadoras. Para algumas aplicações específicas, as bronzinas recebem um revestimento adicional na
superfície, através de processo de eletrodeposição, processos físico-químicos ou aplicação de polímeros.
A matéria prima para fabricação de bronzinas tem como base o aço, de acordo com o tipo e carga de motor onde serão
utilizadas, e recebem os revestimentos através de diferentes processos metalúrgicos contínuos, tais como sinterização de
pó de bronze, fundição contínua de bronze, cladeamento a frio e cladeamento a quente de ligas de alumínio-estanho.
Produção de camisas de cilindros:
Fundição: na forma bruta as camisas são fundidas pelo processo de centrifugação com ligas de ferro fundido cinzento,
ferro fundido nodular ou ainda em ferro fundido vermicular. O uso de cada liga depende do tipo de aplicação e requisitos
dos clientes. Para se obter os tubos fundidos a matéria-prima (composta de ferro gusa, aço, cavacos de ferro fundido e
ferros liga) é fundida em fornos a indução. O metal líquido obtido tem sua composição monitorada por espectrômetros, os
quais analisam quimicamente a percentagem de todos os componentes da liga, com o objetivo de atender as faixas préestabelecidas em função das especificações do produto em fabricação. Após a fusão, o metal líquido é levado até as
máquinas centrífugas onde é vazado e resfriado em condições controladas em moldes metálicos que dão forma aos
tubos. Após o resfriamento os tubos são limpos através de jateamento com granalha, controlados metalurgicamente e
dimensionalmente para garantir que atendas as especificações, acondicionados em cavaletes e enviados a usinagem.
Usinagem: na forma bruta após a fundição as camisas são enviadas para a usinagem onde são armazenadas durante
curtos espaços de tempo para que as tensões internas no material geradas na fundição sejam aliviadas. O processo
consiste em desbastar, semi-acabar e acabar os diâmetros externo e interno das camisas de cilindro através de máquinas
automáticas de controle numérico computadorizado (CNC). Existem ainda operações especiais para alguns produtos
como: roleteamento, recartinho, têmpera por indução, revenimento e tratamento térmico. As tolerâncias dos produtos são
confeccionadas de acordo com o projeto de cada cliente. Toda medição é realizada na própria linha de produção com
equipamentos especiais que garantem a conformidade dos produtos, algumas características são controladas na sala de
medidas, que conta com equipamentos de medição por coordenada, projetores de perfil, rugosímetros e erros de forma.
Após todos os processos de usinagem e controles as camisas são lavadas, oleadas, embaladas e enviadas a expedição.
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Produção de bielas:
Usinagem de bielas: as bielas são os elementos de ligação entre o pistão e o virabrequim e têm como função principal
transferir a energia da queima dos combustíveis em energia de movimento.
As bielas automotivas em sua grande maioria são de aço podendo ser fundidas, forjadas e sinterizadas. A Companhia, no
sentido de agregar valor aos produtos, iniciou em 1999 a usinagem de bielas forjadas. Através da aquisição de máquinas
de fornecedores mundialmente conhecidos desenvolveu o processo de usinagem de bielas fraturadas de aço.
O processo de usinagem de bielas inicia-se com sua aquisição na forma bruta ou blank forjado em aço. Através das
retíficas das faces do material bruto defini-se a espessura da biela e sua referência para as outras operações. O passo
seguinte é fazer as operações de pré-desbastes dos olhais e a furação completa para o alojamento dos parafusos. Os
parafusos são os elementos de ligação entre a capa e alma da biela, abertura essa necessária para a montagem no
virabrequim.
Após executadas essas usinagens, a biela é passada por um processo especial chamado cracking. Esse processo
consiste em inicialmente fazer um corte com laser com pouca profundidade e que servirá de início de ruptura entre a capa
e alma da biela. Após esse pequeno entalhe a laser a biela é fraturada mecanicamente e separada em duas partes, capa
e alma. O processo seguinte é a união dessas partes através de parafusos.
Os passos seguintes são os acabamentos, realizados no olhal maior onde é fresado um rebaixo para colocação das
bronzinas, o acabamento do olhal maior e o acabamento do olhal menor. Essas operações encerram o processo de
usinagem e o passo seguinte é a lavagem da peça em máquinas especiais no sentido de não deixar resíduos de sujeira e
a medição completa da peça para verificar suas tolerâncias e peso. O passo final é a classificação da biela em pesos
determinados e embalagem em caixas especiais.
Produção de pinos:
Processo de Usinagem dos Pinos: com este processo pode-se obter pinos de qualquer dimensão a partir de barras de
aço, utilizando-se máquinas operatrizes. As barras de aço são inicialmente cortadas por serras circulares e transformadas
em tarugos com diâmetro e comprimento previamente definidos. A seguir é feito o furo passante com brocas “canhão” em
furação profunda transformado este tarugo em um pino bruto.
Processo de Formação a Frio (“Cold Former”) – “Cold-Former” é o processo de fabricação mais moderno de pinos no qual
o pino é feito por forjamento a frio. A matéria-prima utilizada é uma bobina de aço previamente tratada. Este processo é
destinado a grandes volumes de produção. Este processo consiste em trefilar a bobina de aço para um diâmetro
especificado, e nos estágios seguintes, até sete, transformar este tarugo em um pino bruto.
Na seqüencia de ambos os processos, tem-se uma normalização do diâmetro externo, que é feita então por processo de
retificação “centerless”. E uma usinagem final das faces, chanfros e raios, feito por uma chanfradeira, conferindo a este
pino bruto medidas próximas à medida final do pino acabado.
Processo de Tratamento Térmico dos Pinos - Um pino de pistão, devido ao tipo de trabalho que realiza, deve apresentar
uma superfície dura para resistir ao desgaste superficial, e um núcleo flexível (dútil) para que não fique frágil e possa
acomodar-se, resistindo às deformações elásticas que lhe são impostas no funcionamento do motor. São feitos três
tratamentos térmicos nos pinos: cementação, têmpera e revenimento para alívio de tensões. A cementação tem a
finalidade de elevar o teor de carbono na superfície do pino, para torná-lo mais resistente ao desgaste. O tempo e a
temperatura de tratamento dependem do material e das especificações estipuladas (coerentes para o tipo de aço). A
têmpera é exigido para aumentar ainda mais a elevada resistência ao desgaste. Esta elevada resistência é conseguida
pela formação de uma estrutura martensítica na camada cementada. Após atingirem a temperatura de têmpera, os pinos
são resfriados bruscamente em óleo, martêmpera ou salmoura. Esta têmpera introduz nos pinos tensões internas. Para
eliminar as tensões residuais, os pinos passam por um revenimento.
Processo de Retífica Final dos Pinos – Os pinos após o tratamento térmico são retificados no diâmetro externo, e a seguir
são submetidos a um ensaio de magna-flux para a verificação da existência ou não de trincas devidas ao tratamento
térmico ou ao processo mecânico de retificação, e a uma medição automática nas características principais antes de
receberem um oleamento para proteção.
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Produção de filtros
Filtros de combustível
Tampa e carcaça plásticas produzidas através de processo de injeção de termoplásticos. O elemento filtrante é constituído
por papel fenólico plissado e curado em forno de média temperatura com fechamento das extremidades através de
processo de plastificação de discos em suas extremidades montado na tampa, e posteriormente soldado na carcaça
plástica e sujeito a teste de integridade da solda e vazamento realizado em 100% das peças antes do envio aos clientes.
Módulos de filtração de diesel
Sistema constituído por carcaça de alumínio produzida por meio de injeção de alumínio em alta pressão e usinadas. O
elemento filtrante é constituído por papel fenólico plissado e curado em forno de média temperatura com fechamento das
extremidades através de processo de plastificação de discos em suas extremidades, totalmente reciclável. Diversos
componentes produzidos por meio de processo de injeção de termoplásticos e posteriormente agregados à carcaça de
alumínio, juntamente com elementos filtrantes e demais componentes comprados, em uma linha de montagem
multifuncional através de processos semi automáticos e manuais. O modulo é sujeito a testes de função e vazamento em
100% das peças antes do envio aos clientes.
Coletores de admissão
Sistema de direcionamento de ar para as galerias de explosão dos motores, constituído por carcaças (“shells”) plásticas
produzidas por meio de processo de injeção de termoplásticos e soldados entre si através de processo de solda por
vibração e com limitadores de compressão montados por prensagem e sensores eletrônicos posicionados por
aparafusamento. O sistema é sujeito a testes de integridade de solda e vazamento em 100% das peças antes do envio
aos clientes.
Sistemas de Filtração do AR
Sistema de filtração do AR para utilização em motor de combustão ciclo Diesel ou Ciclo Oto, constituído por dutos de
captação produzidos por processo de sopro (Comprado de terceiros) ou processo de injeção (Produzidos Internamente),
Compartimento de filtração composto por tampa e carcaça, ambas produzidas através de processo de injeção e elemento
filtrante, produzido através da plissagem de papel filtrante e adição de juntas de Poliuretano expansível. O sistema é
sujeito a testes de integridade de solda e vazamento em 100% das peças antes do envio aos clientes.
Tampas de Comando de Válvula
Sistema de separação de óleo proveniente do BLOW BY e lubrificação do eixo de comando de válvula, produzido através
do processo de injeção de termoplásticos e soldagem por processo de vibração e/ou ar quente, com posterior montagem
de insertos metálicos a quente, limitadores de compressão prensados a frios, montagem de sensores e juntas de vedação.
O sistema é sujeito a testes de integridade de solda e vazamento em 100% das peças antes do envio aos clientes.

b características do processo de distribuição
As características dos processos de comercialização e distribuição são distintas para o mercado de equipamento original
(“OEM”) e de peças para reposição (“Aftermarket”).
Mercado OEM:
As vendas para este mercado são altamente técnicas. A equipe de vendas é formada por um grupo de engenheiros
devidamente qualificados com especialização em componentes e sistemas de motores.
A abordagem da equipe é pró-ativa, através de visitas periódicas aos clientes para reuniões específicas com determinados
departamentos, apresentações técnicas envolvendo diferentes áreas ou mesmo ações de maior envergadura como os
eventos denominados “Tech Day” ou “MAHLE Innovation”, que visam divulgar o potencial técnico da Companhia e com o
objetivo de ajudar os clientes a utilizá-lo em seus novos desenvolvimentos e lançamentos. Estas atividades têm também a
finalidade de atualizar os clientes sobre novas tecnologias de produtos e sistemas produzidos pela MAHLE, possibilitando
a aplicação dos mesmos às necessidades específicas de cada projeto. A inovação e a competência no desenvolvimento
de sistemas completos integrados conferem à Companhia uma maior penetração, possibilitando o surgimento de parcerias
com os clientes no desenvolvimento das novas gerações de motores.
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Há ainda a abordagem do cliente à Companhia, quando é informada a sua intenção em produzir e comercializar um novo
tipo de motor ou uma nova plataforma veicular. A Companhia prepara a cotação dos produtos envolvidos neste novo
projeto e envia ao cliente, indicando os preços de cada produto, os ferramentais necessários para a produção de cada
produto, o custo de desenvolvimento e as condições e prazos de fornecimento. Caso a cotação da Companhia seja bem
sucedida, ela recebe uma carta de nomeação (“Nomination Letter”), pela qual é nomeada participante e fornecedora de
um percentual dos produtos contemplados no projeto do cliente. A Companhia recebe o Contrato de Fornecimento com as
cláusulas gerais aplicáveis como, por exemplo, preços, validade do contrato, participação no fornecimento e outras
restando em aberto os volumes de compra mensais que serão solicitados a critério do cliente através dos programas de
produção (releases) enviados eletronicamente (por Electronic Data Interchange - EDI) à Companhia mensalmente. O
referido contrato pode conter ainda cláusula de produtividade anual solicitada, que prevê repasse de ganhos desta
produtividade preestabelecidos para o cliente. Em contrapartida, a Companhia emite cartas de Pedido de Aumento de
Preços, toda vez que for constatada onerosidade em suas operações.
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia possui também com algum de seus clientes Contratos de Longo
Prazo (“Long Term Agreements”) que contemplam cláusulas de duas naturezas distintas. A primeira delas trata de
redução anual de preço dos produtos, prática comum com as montadoras. Para mitigar essa redução e manter as
margens, a Companhia buscar aumentar seu nível de competitividade trabalhando em ganhos de produtividade. A
segunda delas trata do repasse ao cliente das variações (a maior e a menor) dos preços dos insumos, notadamente as
matérias primas metálicas cotadas na London Metal Exchange – LME, e demais matérias primas, matérias diversos e
componentes comprados de terceiros. Correções são aplicadas também aos custos referentes ao valor agregado, como
mão de obra, energia elétrica e outros. Para tanto, índices são pré-estabelecidos com as montadoras e observada a
periodicidade estabelecida nos contratos, os reajustes são absorvidos pelos clientes (para mais ou para menos).
No Mercado OEM não há a figura de um distribuidor (ou intermediário) entre a Companhia e os clientes. O produto sai da
fábrica com destino ao cliente.
Nesse caso, podem ocorrer algumas situações: (a) a transportadora contratada pelo cliente retira o produto na
Companhia, (b) a Companhia entrega o produto no local indicado pela transportadora contratada pelo cliente, ou ainda, (c)
o produto é entregue diretamente ao cliente.
Peças Originais de Reposição (OES – Original Equipment Services)
As peças originais de reposição são vendidas diretamente às montadoras que as revende para sua rede de
concessionárias e, que por sua vez, vendem ao mercado.
Neste caso também não existe a figura do distribuidor ou intermediário.

Mercado Aftermarket:
No Brasil, a Companhia foi uma das empresas pioneiras na criação de um Centro de Distribuição exclusivo dedicado ao
Aftermarket o qual está localizado na cidade de Limeira, SP. Esse Centro de Distribuição dispõe de uma completa
estrutura dedicada ao atendimento dos clientes de Aftermarket no Brasil e no Exterior, incluindo as áreas de Engenharia,
Desenvolvimento de Produtos, Qualidade, Logística, Tecnologia da Informação, Controladoria, Recursos Humanos, Call
Center, Fiscal, Marketing e Vendas.
São comercializados cerca de 59.241 SKU´s sendo as principais famílias de produtos: Componentes de Motores (Pistões,
Bronzinas, Anéis, Camisas, Válvulas de Motores, Guias e Assentos de Válvulas, Bielas e Tuchos), Filtros (Óleo, Ar,
Combustível e de Cabine) Turbocompressores, Válvulas Termostáticas, Juntas, Alternadores e Motores de Partida e
Compressores de Ar Condicionado.
A comercialização dos produtos atende tanto o mercado de Aftermarket brasileiro como de Exportação para a unidade de
Aftermarket na Argentina, empresas coligadas do grupo MAHLE, além de Vendas a Terceiros na América Latina, Europa,
Nafta, Ásia e África.
Dentro da Brand Strategy definida pelo grupo MAHLE, no mercado brasileiro são comercializadas as marcas MAHLE
Original, Metal Leve e Clevite, sendo essa última somente para aplicações de motores americanos. Também são
comercializadas as marcas MAHLE Izumi na América Latina para as aplicações Asiáticas e na Argentina exclusivamente a
marca Perfect Circle.
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O sistema de Distribuição / Comercialização nos vários segmentos de Mercados de Aftermarket é basicamente o mesmo
em todos os mercados de atuação da Companhia, com pequenas alterações de acordo com as características e
particularidades de cada mercado. Os pedidos são negociados pelas equipes de Vendas Regionais (Brasil) e Exportação,
sempre seguindo as diretrizes da Política Comercial da Companhia. A base das negociações comerciais são as Listas de
Preços Brutos onde são aplicados descontos de acordo com o potencial de compras ou a estratégia de cada mercado ou
linha de produtos. Depois de concluídas as negociações comerciais, os pedidos são enviados automaticamente à MAHLE
Metal Leve através do EDI (Electronic Data Exchange). Os pedidos são ingressados no SAP da MAHLE Metal Leve onde
em seguida, iniciam-se através do departamento de Administração de Vendas todos os procedimentos necessários para a
separação, embalagem, faturamento e expedição dos pedidos.
Tanto no mercado local como também em outros países as vendas são realizadas á Distribuidores especialistas no
segmento de Aftermarket que, com seus pontos de vendas, as revende em diversos canais de distribuição que cobrem
desde os atacadistas, como também empresas de transportes / frotistas, retificas de motores, oficinas mecânicas e em
alguns casos específicos usuários finais.
No mercado brasileiro a MAHLE Metal Leve também possui outros dois canais de distribuição como o Private Label
(marcas privadas) onde os produtos fabricados pela Companhia são vendidos a determinados clientes em suas próprias
marcas, e o Direct Shipment que consiste nas Vendas diretas para as concessionarias, através de uma parceria com as
Montadoras (OE / OES).
A MAHLE Metal leve possui uma estrutura totalmente orientada para o mercado de Aftermarket no Brasil, o que não é
comum na grande maioria das empresas que atuam no segmento. Esta característica de atendimento ao Aftermarket
também permitiu nos últimos anos diferenciadas iniciativas comerciais como:
ü Curso de Motores: a Companhia montou um centro de treinamento junto ao Centro Tecnológico em Jundiaí, SP, para
ministrar curso de motores para os reparadores e profissionais de vendas dos varejos e distribuidores. A duração dos
cursos variam de acordo com a necessidade definida com cada cliente e o objetivo dos participantes, podendo ser de 2
até 5 dias.
ü Call Center: atuando como um serviço de pós-venda, a Companhia possui um moderno centro de atendimento ao
consumidor. Foi estruturado, totalmente integrado com as áreas de Assistência Técnica, Vendas, Logística e
Marketing.
ü Ações integradas de marketing e promoção com distribuidores: a Companhia realiza palestras técnicas e
motivacionais, eventos, campanhas com os distribuidores e visitas na fábrica, envolvendo um grande número de
profissionais do setor.
ü Assistência Técnica: um grupo de engenheiros e técnicos para atendimento. Além da equipe de assistência técnica, a
Companhia conta com uma equipe de vendas treinada e qualificada para prestar o atendimento técnico aos
distribuidores, varejos e aplicadores in loco, onde aproximadamente 50% dos atendimentos técnicos são realizados por
essa equipe.
c características dos mercados de atuação, em especial:
Setor automobilístico
Em 2017, as vendas de veículos nacionais e importados no Brasil alcançaram 2,29 milhões de unidades vendidas, um
crescimento de 9,1% em relação a 2016. Em 2016, as vendas de veículos nacionais e importados no Brasil alcançaram
2,09 milhões de unidades vendidas, uma queda de 19,9% em relação à 2015. Em 2015, as vendas de veículos nacionais
e importados no Brasil alcançaram 2,61 milhões de unidades vendidas, uma queda de 26,9% em relação as 3,57 milhões
de unidades vendidas em 2014, e queda de 7,3%, segundo dados da Anfavea.
A indústria automobilística apresenta determinadas peculiaridades que a diferencia de outras atividades, dentre as quais
se destacam:
•

A indústria automobilística movimenta um grande volume de capital, dada a necessidade de plantas produtivas e
investimentos em estoques, dentre outras, além de demandar uma grande quantidade de mão de obra (elevado
quadro de pessoal produtivo e ampla rede comercial). As vendas estão dominadas pelo varejo, e, como
consequência, as mudanças nas preferências dos clientes influem fortemente nas vendas das Companhias e, por
conseguinte, na sua estratégia de comunicação.
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•

O desenvolvimento de um veículo moderno e sofisticado exige altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento
(P&D) e a capacidade de incrementar continuamente sua tecnologia, melhorando seus níveis de consumo e
segurança. Os ciclos de renovação dos modelos têm se tornado cada vez mais curtos, o que aumenta a demanda por
inovações.

Atualmente, existem cerca de 15 OEMs (Original Equipment Manufacturer) no segmento de veículos leves e 8 OEMs no
segmento de veículos médios e pesados com presença global, dentre os quais se destacam, no segmento de veículos
leves, os fabricantes norte americanos General Motors e Ford, os alemães Volkswagen e DaimlerChrysler, os franceses
Renault (com sua filial japonesa Nissan) e PSA Peugeot-Citroën, o italiano FIAT (com sua participação na norte americana
Chrysler), os japoneses Toyota e Honda e o coreano Hyundai/Kia. Todos estes fabricantes possuem plantas produtivas no
mercado brasileiro, sendo os de maior destaque General Motors, Ford, Volkswagen e FIAT/DaimlerChrysler.
O mercado automotivo é altamente competitivo no que tange a preços e inovação tecnológica. A posição dos fabricantes
no mercado é determinada pela capacidade de lançar novos modelos de maneira contínua, alcançar avanços tecnológicos
e garantir altos níveis de produtividade.
Como consequência da demanda por eficiência, o setor automotivo enfrenta um dos períodos mais dinâmicos da sua
história. O processo global de reestruturação e de alianças entre diferentes Companhias criou operadores globais. A
concentração dos fabricantes foi motivada também por:
•
•
•
•
•
•

crescente globalização dos mercados e o consequente aumento dos veículos fabricados em mercados emergentes;
importantes avanços tecnológicos e maior complexidade nos processos de produção;
supercapacidade das instalações;
oscilações nos mercados das diferentes áreas geográficas;
integração dos fornecedores na cadeia de valor do produtor; e
circunstâncias gerais da situação econômica internacional.

Evolução do setor automobilístico brasileiro
O quadro a seguir demonstra a evolução do setor automobilístico brasileiro em 2017, 2016 e 2015 e respectivas variações
entre os esses anos.
Vendas totais de veículos nacionais e importados
As vendas da indústria automobilística brasileira, em 2017, apresentaram um crescimento de 9,1% (incluindo-se as
vendas de máquinas agrícolas) em relação ao ano anterior.

Em 2017 as vendas da indústria automobilística brasileira apresentaram crescimento de 9,1%, quando comparadas com o
ano de 2016. De acordo com a ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), o estoque de
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veículos registrado ao final de 2017 era de 219,1 mil unidades, correspondente a 31 dias de vendas, sendo que em 2016
o estoque era de 26 dias de vendas (176,0 mil unidades).
Em 2016, as vendas da indústria automobilística brasileira apresentou queda de 19,9%, quando comparadas com 2015.
Estas variações negativas no ano passado foram reflexo da deterioração econômica e política no Brasil e que impactaram
a dinâmica do mercado de trabalho em um cenário de inflação elevada e com baixos investimentos por parte do setor
privado. Como consequência, a confiança dos consumidores para aquisição de bens duráveis continuou baixa, aliada à
restrição de crédito para uma parcela destes consumidores. De acordo com a ANFAVEA (Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores), o estoque de veículos registrado ao final de 2016 era de 176,2 mil unidades,
correspondente a 26 dias de vendas, sendo que, no mesmo período do ano anterior, o estoque era de 36 dias de vendas
(271,1 mil unidades).
Em 2015, as vendas da indústria automobilística brasileira apresentaram queda de 26,7%, quando comparadas com o
mesmo período do ano anterior. Estas variações negativas são influenciadas principalmente por um cenário de inflação
elevada, com baixos investimentos por parte do setor privado e deterioração do mercado de trabalho. Como reflexo, a
confiança do consumidor para aquisição de bens duráveis foi baixa, aliada a uma maior restrição de crédito para o
consumidor. De acordo com a ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), o estoque de
veículos registrado ao final de 2015 era de 271,1 mil unidades, correspondente a 36 dias de vendas, sendo que, no
mesmo período do ano anterior, o estoque era de 28 dias de vendas (351 mil unidades).
O quadro a seguir apresenta a evolução mensal das vendas totais de veículos nacionais e importados em 2016 e em
relação aos dois anos anteriores.

Produção de veículos
Em 2017 a produção brasileira de veículos apresentou crescimento de 24,6%. De acordo com a ANFAVEA (Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), o estoque de veículos registrado ao final de 2017 era de 219,1 mil
unidades, correspondente a 31 dias de vendas, sendo que em 2016 o estoque era de 26 dias de vendas (176,0 mil
unidades).
Em 2016, a produção da indústria automobilística brasileira apresentou queda de 11,0%, quando comparadas com 2015.
Estas variações negativas no ano passado foram reflexo da deterioração econômica e política no Brasil e que impactaram
a dinâmica do mercado de trabalho em um cenário de inflação elevada e com baixos investimentos por parte do setor
privado. Como consequência, a confiança dos consumidores para aquisição de bens duráveis continuou baixa, aliada à
restrição de crédito para uma parcela destes consumidores. De acordo com a ANFAVEA (Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores), o estoque de veículos registrado ao final de 2016 era de 176,2 mil unidades,
correspondente a 26 dias de vendas, sendo que, no mesmo período do ano anterior, o estoque era de 36 dias de vendas
(271,1 mil unidades).
Em 2015, a produção brasileira de veículos apresentou queda de 23,0%, quando comparadas com o mesmo período do
ano anterior. Estas variações negativas são influenciadas principalmente por um cenário de inflação elevada, com baixos
investimentos por parte do setor privado e deterioração do mercado de trabalho. Como reflexo, a confiança do consumidor
para aquisição de bens duráveis foi baixa, aliada a uma maior restrição de crédito para o consumidor. De acordo com a
ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), o estoque de veículos registrado ao final de
2015 era de 271,1 mil unidades, correspondente a 36 dias de vendas, sendo que, no mesmo período do ano anterior, o
estoque era de 28 dias de vendas (351 mil unidades).
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O quadro a seguir apresenta as evoluções de produção de veículos nacionais em 2016, comparados com dois anos
anteriores.

Evolução do setor automobilístico argentino
Quando comparado o ano de 2017 com 2016, o setor automobilístico argentino apresentou crescimento de 23,2% nas
vendas de 0,3% na produção de veículos.
Quando comparado o ano de 2016 com 2015, o setor automobilístico argentino apresentou crescimento de 21,7% nas
vendas e queda de 10,4% na produção de veículos. A principal variação se deu no volume de importação oriundo
principalmente do Brasil na medida em que, aproximadamente, 80,0% das exportações brasileiras têm como destino o
mercado argentino. Ainda, considerando-se os veículos mais vendidos na Argentina, há vários modelos com produção
exclusiva no Brasil, logo, a queda da produção na Argentina coincide, percentualmente, com a queda de vendas de
veículos quando combinado Brasil e Argentina.
No acumulado de 2015, comparado com 2014, o setor automobilístico argentino apresentou queda de 0,1% nas vendas e
de 12,0% na produção de veículos, em função da situação econômica daquele país e da expectativa com relação às
eleições presidenciais que aconteceram no final do ano.
O quadro a seguir demonstra a evolução do setor automobilístico argentino em 2017, 2016 e 2015 e respectivas variações
entre esses anos.

Sumário do setor automobilístico no MERCOSUL
A tabela abaixo consolida os números de produção de veículos na região do MERCOSUL, considerando-se somente
Brasil e Argentina. Essa região corresponde ao mercado interno de atuação da Companhia.
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(i) participação em cada um dos mercados
A Companhia acredita ser líder no Brasil na comercialização de pistões, anéis de pistão e bronzinas para motores de
combustão interna, em termos de quantidade de peças vendidas, resultando em uma participação de mercado (market
share), em 2017, de 49%, 85% e 83%, respectivamente, no mercado de equipamento original, também conhecido como
“OEM” (“original equipment manufacturer”), com base em estimativas internas combinadas com dados da SINDIPEÇAS.
Diante do exposto, acredita que quase todos os veículos automotores produzidos no Brasil possuem pelo menos uma de
suas peças ou componentes.

(ii) condições de competição nos mercados
Seus principais concorrentes, por tipo de produto produzido, são os seguintes:
Produtos
Pistões
Anéis de pistão
Bronzinas
Eixos de comando de válvulas

d

Companhias
KS Pistões e Federal Mogul
Federal Mogul, NPR, Teykoku e Riken
Federal Mogul e KS Sintermetal
Federal Mogul

eventual sazonalidade

Em decorrência do ramo de atividade e mercados nos quais a Companhia atua (equipamento original e peças para
reposição, nos mercados interno e externo) não há registros de grandes oscilações na produção e comercialização dos
produtos ao longo do ano. No entanto, há um desaquecimento natural no mercado brasileiro nos meses de dezembro e
janeiro, decorrentes das férias coletivas nas montadoras nesse período. No mercado externo, a queda se dá nos meses
de julho e agosto em função das férias de verão no hemisfério norte.
e

principais insumos e matérias primas, informando:

i

descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou regulamentação
governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável.

A Companhia utiliza procedimentos e critérios de avaliação, credenciamento, certificação e acompanhamento de
desempenho de seus fornecedores. A premissa é trabalhar com fornecedores que tenham a capacidade e intenção de
serem parceiros de longo prazo na busca da excelência. Nesse sentido, o compromisso do fornecedor com os princípios
de melhoria contínua da qualidade e do meio ambiente são primordiais. A Companhia exige que seus fornecedores
obtenham certificados de qualidade (ISO) e sejam licenciados por órgãos ambientais competentes.
O grau de dependência da Companhia em relação a seus fornecedores não é relevante.
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O quadro abaixo indica os principais insumos e respectivos fornecedores da Companhia para o segmento de
componentes de motores:

Há importantes insumos no setor de filtros, tais como papel filtrante e resinas. No entanto, como esse segmento é menos
expressivo do que o segmento de componentes de motores, os insumos desse último segmento têm maior relevância
para a Companhia em termos gerais.
Os principais fornecedores da Companhia no segmento de filtros são:
Matéria Prima

Poliamida

Polipropileno

Papel Filtrante

Aluminio Injetado

Elastomeros

ii

Fornecedores
LanXESS Indústria de Produtos Químicos e Plásticos Ltda
Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda
Du Pont do Brasil S/A
EMS Chemie AG
Basell Poliolefinas Ltda.
Produmaster Advanced Comp. Ind. Plast. Ltda
A. Schulman Plásticos do Brasil Ltda
Washington Penn Plastic de Mexico, S. de R. L de C. V
Ahlstrom Brasil Indústria e Comércio de Papéis Especiais Ltda
Neenah Gessner GmbH
Shijiazhuang Chentai Filter Paper
Pichinin Indústria e Comércio Ltda
CR Usinagem de Precisão Ltda
Alumec Indústria e Comércio Ltda.
Freios Controil
Freudenberg NOK Componentes Brasil Ltda
Kokoku Intech Co, Ltd
Dichtungstechnik Wallstabe Schneider GmbH
Anhui Zhongding Sealing Parts
Michigan Rubber Products, Inc.

eventual dependência de poucos fornecedores

Determinados componentes e matérias primas possuem fontes de fornecimento restritas, a saber:
(i) Fitas de aço laminadas para fabricação de anéis de pistão.
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(ii) Ferro Níquel
(iii) Molas para anéis de óleo de pistão, sendo a Scherdel do Brasil Ltda. a única fornecedora na América do Sul
iii eventual volatilidade em seus preços
A volatilidade de preços refere-se basicamente à variação de preços das commodities metálicas nos diferentes mercados
e variação cambial.
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total

7.4 - Identificar se há clientes que sejam responsáveis por mais de 10% da receita líquida total do emissor,
informando:
a. montante total de receitas provenientes do cliente
A Companhia tem dois clientes que representam mais de 10% da sua receita líquida de 2017. Há cinco fabricantes globais
de veículos (grupos econômicos) que respondem cada um, por mais de 5% de sua receita líquida de 2017. Contudo,
nenhuma pessoa jurídica independente ou subsidiária destes fabricantes globais de veículos representou mais de 5% de
sua receita líquida de 2017.
b. segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente
A Companhia possui dois segmentos operacionais: componentes de motores e filtros.
No segmento de componentes de motores há um cliente que representa mais de 10% da receita líquida de 2017 no
segmento, enquanto que para o segmento de filtros, três clientes representam mais de 10% da receita líquida de 2017 no
segmento. Há cinco fabricantes globais de veículos (grupos econômicos) que respondem cada um, por mais de 5% de sua
receita líquida de 2017. Adicionalmente, nenhuma pessoa jurídica independente ou subsidiária destes fabricantes de
veículos globais representa mais de 5% de sua receita líquida de 2017.
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7.5 - Descrever os efeitos relevantes da regulação estatal sobre as atividades do emissor, comentando
especificamente:
a. necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação com a
administração pública para obtenção de tais autorizações
A legislação ambiental brasileira determina que a instalação de empreendimentos (no caso da Companhia, as unidades
industriais) que de qualquer forma possam causar impacto ambiental relevante ao meio ambiente, seja condicionada ao
licenciamento ambiental prévio, conforme órgão ambiental competente no âmbito regional de cada localidade. O
procedimento é necessário tanto para a fase de instalação inicial do empreendimento quanto para as ampliações nele
procedidas, sendo que as licenças emitidas precisam ser renovadas periodicamente e de acordo com a modalidade da
licença ambiental.
As atividades de projeto, desenvolvimento e fabricação de peças e acessórios para motores de combustão interna com
aplicação principal no setor automotivo exigem a obtenção de várias autorizações governamentais para o seu exercício,
sendo que as principais serão listadas abaixo:
I)

Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, concedidas por órgãos ambientais estaduais;

·

Licença Prévia (LP): é concedida na fase preliminar de planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua
localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a
serem atendidas nas próximas fases de sua implementação;

·

Licença de Instalação (LI): autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações
constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais
condicionantes, da qual constituem motivo determinante;

·

Licença de Operação (LO): autoriza o início do desenvolvimento da atividade ou empreendimento, após a verificação
do efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores, nas medidas de controle ambiental e condicionantes
determinadas para a operação.

II) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros:
O corpo de bombeiros verifica através de vistoria às instalações ou áreas de riscos se o empreendimento atende às regras
de segurança e combate a incêndio previstas em legislação estadual e emite o auto de vistoria, que precisa ser renovado
periodicamente ou quando ocorrem modificações significativas nas instalações que demandem adequações nas medidas
de segurança e combate a incêndio.
III) Autorizações e licenças ambientais para uso de recursos hídricos e lançamento de águas superficiais e subterrâneas
em corpos receptores:
Tais aprovações e autorizações são emitidas por órgãos ambientais estaduais ou federais através das Outorgas de Direito
de Uso de Recursos Hídricos para a captação de águas subterrâneas e Outorgas de Lançamento de Águas Superficiais e
Subterrâneas em Corpo Receptor, que precisam ser renovadas periodicamente de acordo com a legislação.
IV) Autorizações, licenças e alvarás para uso de Produtos Controlados:
Tais aprovações, certificados e alvarás são emitidos pelo: (i) Departamento de Polícia Federal – Divisão de Controle de
Produtos Químicos, que emite Certificado de Licença de Funcionamento que autoriza a Companhia a exercer as
atividades de fabricação de peças e acessórios para sistema motor de veículos automotores com produtos químicos
sujeitos a controle e fiscalização previstos na legislação; (ii) Ministério da Defesa do Exército Brasileiro, que emite
Certificado de Registro; e (iii) pela Polícia Civil, que emite Alvará para Fins Industriais de Produtos Químicos Controlados
autorizando o uso de produtos químicos controlados nas atividades industriais relacionadas. Estas licenças precisam ser
renovadas periodicamente e/ou, impreterivelmente, quando ocorrem modificações significativas nos processos industriais
como aumento da capacidade produtiva e de acordo com os respectivos regulamentos legais pertinentes.
A Companhia mantém uma relação estreita e próxima dos órgãos responsáveis pelas autorizações governamentais
aplicáveis ao seu negócio. O desenvolvimento de suas atividades em consonância às exigências de tais órgãos faz parte
da sua política ambiental que, através de práticas ambientais e ações contínuas estruturadas pelo seu Sistema de Gestão
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Ambiental, é rigorosamente avaliada anualmente de acordo com requisitos específicos de normas internacionais por
organismos de certificação independentes.
b. política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental e, se for o caso,
de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais de proteção ambiental
A Companhia obedece todas as normas relativas à legislação ambiental, atende aos padrões internacionais de
certificação de meio ambiente (ISO 14001) e promove educação ambiental em todos os níveis da organização.
O grupo MAHLE Brasil possui sua política ambiental integrada aos princípios de saúde e segurança ocupacional. Essa
aliança intensificou o comprometimento com um ambiente de trabalho cada vez mais saudável e seguro, para seus
colaboradores, proporcionando condições de implementar e manter programas em todos os níveis da organização, além
de oferecer canais de comunicação para todas as partes interessadas.
A gestão ambiental da MAHLE Metal Leve é norteada pelo contínuo desafio de aprimorar os processos produtivos com
foco na prevenção da poluição e assim constantemente fomentar o desenvolvimento sustentável por meio de programas e
ações que visam alcançar resultados significativos nos pilares: Ambiental, Social e Econômico.
Com esta premissa, o Programa TERRA foi concebido em 2016 a partir da integração do Comitê Interno de Conservação
de Energia, criado em 2010, e o Programa Waste Management, voltado à otimização de recursos naturais e combate ao
desperdício, em ação desde 2012. Com atuação na América do Sul, a nova formatação propõe em sua essência o
desenvolvimento da cultura da sustentabilidade. Ações de peso contemplam o consumo consciente de recursos naturais e
o desenvolvimento e aplicação de inovações e tecnologias limpas para a prevenção de impactos ambientais. O estímulo à
colaboração mútua entre as áreas e o engajamento dos colaboradores e comunidade sustentam as bases do programa.
A gestão do programa baseia-se em diretrizes como: maximizar o uso dos recursos naturais em todas as suas esferas e
evitar, reduzir, reutilizar, reciclar, recuperar e tratar os resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas. É
condição imprescindível dar prioridade à influência positiva que cada ação terá na sociedade.
As metas do projeto são pautadas na promoção de mudanças comportamentais. Todos os esforços são empreendidos no
sentido de alcançar a excelência, a superação e o aperfeiçoamento dos meios ambientais, sociais e econômicos. No longo
prazo, alcançaremos resultados perenes.
O Programa Terra está estruturado sobre quatro pilares: Água, Energia, Resíduo e Efluentes.
Pilar Resíduos: Seu objetivo é gerenciar o uso eficiente dos insumos produtivos e não produtivos consumidos pela
Companhia. Utiliza-se somente o necessário, objetivando minimizar e/ou eliminar os desperdícios.
São aplicadas tecnologias ambientais nos processos produtivos com o intuito de deixá-los mais “limpos”, proporcionando
ganhos ambientais, sociais e econômicos.
Considera-se o ciclo de vida dos produtos, gerando oportunidades e soluções para resíduos que anteriormente eram
descartados sem recuperação dos recursos naturais incorporados.
Pilar Água: Este pilar está focado na conservação, uso e consumo consciente da ÁGUA, objetivando mapear o ponto de
mínimo consumo necessário aos processos produtivos. Porém, não desconsideramos oportunidades encontradas em
quaisquer outros usos.
Pilar Efluentes: Com o uso mais eficiente da água, temos uma redução do volume de efluentes gerados e,
paralelamente, são adotadas ações para seu tratamento e reuso.
Pilar Energia: A proposta é racionalizar o consumo de energia elétrica por meio de ações de otimização, aproveitamento
de iluminação natural, uso eficaz e implementação de equipamentos com tecnologia mais eficiente.
Atuar na busca de ganhos ambientais, coletivos e abrangentes, é trabalhar na essência e não somente no resultado. Fica
evidenciado que as práticas identificadas e fomentadas pelo Programa TERRA são iniciativas sustentáveis,
economicamente viáveis e cujos ganhos traduzem respeito à capacidade de suporte da natureza.
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c. dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes para o
desenvolvimento das atividades
A Companhia possui marcas e patentes depositadas perante o INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
Com relação às marcas, a Companhia possui marcas figurativas, nominativas e mistas, nas classes internacionais 06, 07,
09 e 12, tanto no Brasil (27 registros) quanto no exterior (107 registros), nos seguintes países: Argentina, Austrália,
Bolívia, Canadá, Chile, China, Colômbia, República Tcheca, Equador, Egito, Comunidade Europeia, França, Alemanha,
Guatemala, Guiana, Hong Kong, Hungria, Índia, Irã, Israel, Itália, Japão, Macau, México, Nigéria, Paquistão, Paraguai,
Peru, Filipinas, Arábia Saudita, Singapura, Eslováquia, África do Sul, Coréia do Sul, Suécia, Taiwan, Tailândia, Turquia,
Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos da América, Uruguai, Venezuela e Tanzânia.
Em relação às patentes, a Companhia e suas controladas possuem 403 depósitos, visando à proteção dos seguintes
produtos: bronzinas, pistões, anéis, sinterizados, camisas, filtros, conforto térmico, aquecedores de combustível e válvulas
e ainda para proteção de nova tecnologia em processos de combustíveis, depositadas nos seguintes países: Brasil,
Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos da América, Coréia do Sul, China, Japão, Austrália, Índia, Espanha, Áustria e
Rússia.
Depósitos de patentes
Brasil

141 Estados Unidos

72

China

59 Europa

53

Japão

30 Alemanha

35

Coreia do Sul

5

Inglaterra

1

Austrália

2

Índia

2

Áustria

1

Espanha

Rússia

1

TOTAL

1
403

Além das marcas e patentes acima mencionadas, a Companhia possui o direito de utilização da Marca Cofap para sua
linha de anéis de pistão. A Companhia possui os direitos de uso exclusivo da marca Cofap para a linha de anéis de pistão
e poderá utilizá-la nas atividades relativas a anéis de pistão e ceder seu uso a outras Companhias controladas pela
mesma.
A Companhia é parte em um Contrato de Licenciamento de marca registrada “MAHLE”, firmado com sua controladora
indireta MAHLE GmbH, válido por período indeterminado e, com pagamento de royalties de até 1% (um por cento)
incidente sobre a receita líquida de vendas dos produtos comercializados com essa marca.
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7.6. - Em relação aos países dos quais o emissor obtém receitas relevantes, identificar:
a. receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua participação na receita líquida total
do emissor
A receita líquida de vendas consolidada no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foi de R$2.264,5 milhões, sendo
que a parte correspondente aos clientes localizados no Brasil e na Argentina, países onde a Companhia está
estabelecida, correspondem ao montante de R$1.210,2 milhões, ou a 53,4% de participação na receita líquida total.
b. receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na receita líquida total
do emissor

c. receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total do emissor
A receita líquida de vendas consolidada em 2017 foi de R$ 2.264,5 milhões, sendo que a parte correspondente a
países estrangeiros alcança o montante de R$ 1.054,3 milhões, correspondentes a 46,6% de participação na receita
líquida total.
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7.7. - Em relação aos países estrangeiros divulgados no item 7.6, informar em que medida o emissor está sujeito à
regulação desses países e de que modo tal sujeição afeta os negócios do emissor
Para os países em que a Companhia tem seus produtos comercializados, existem políticas e legislações ambientais
relativas à emissão de poluentes, as quais são aplicáveis aos seus clientes (montadoras de veículos automotores e
fabricantes de motores), que afetam diretamente os produtos, exigindo cada vez mais um nível maior de desenvolvimento
dos motores para atendimento destes limites. Portanto, a Companhia está indiretamente sujeita às legislações nos países
de origem de seus clientes.
Entre as legislações acima mencionadas que se aplicam indiretamente à Companhia, destacam-se as legislações da
União Europeia e dos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE
(Euro), que regulam os padrões de emissões dos motores produzidos por seus clientes. Essas normas são estabelecidas
por órgãos como a Agência de Proteção Ambiental (EPA) nos Estados Unidos da América.
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7.8. - Descrever relações de longo prazo relevantes do emissor que não figurem em outra parte deste formulário
Conforme a recomendação emitida pela B3, em 11/04/2014, dando início ao Ciclo 2015 do “Relate ou Explique”, com a
novidade do alinhamento ao movimento de relatos integrados, bem como do comunicado externo 017/2011-DPA, de
23/12/2011, que dispunha sobre o lançamento desta iniciativa, a Companhia informa que disponibiliza anualmente em seu
website (http://www.mahle.com.br), na opção MAHLE América do Sul/relatório social, e em seu site de relações com
investidores (http://ri.mahle.com.br), na opção sustentabilidade/balanço social o seu relatório social. Neste relatório há
uma série de informações não-financeiras, entre as quais, merecem destaque:
·

Atividades voltadas à Educação, ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de seus colaboradores;

·

Certificações e Reconhecimentos, na busca de qualidade e excelência em produtos e serviços;

·

Qualidade e Tecnologia, com o objetivo de criação de valor para os clientes através de pessoas competentes e
motivadas;

·

Qualidade de Vida, através de condições para o bem-estar dos colaboradores;

·

Responsabilidade Social, com a condução dos negócios de forma responsável pelo desenvolvimento da
comunidade onde a Companhia está inserida;

·

Sistema de Gestão Integrado (SGI), com ações voltadas ao desenvolvimento sustentável, além de fomentar o
envolvimento dos colaboradores em diversas campanhas ambientais; bem como

·

Ações internas de Comunicação desenvolvidas para a melhoria, eficácia e clareza das informações divulgadas.
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7.9. - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Principais coberturas de seguros contratados
O Grupo adota a política de contratar, seguros para os bens sujeitos a riscos e os obrigatórios de acordo com a Lei, por
montantes considerados suficientes pela Administração para cobrir eventuais sinistros, nas carteiras de Riscos
Operacionais (cobrindo o patrimônio), transportes nacionais e internacionais, veículos, e outros considerando a natureza
dos riscos.
Para o exercício de 2017, a cobertura de seguros para Riscos Operacionais (danos materiais
combinados) é de R$ 1.100.000.000,00.

e lucros cessantes

Vantagens competitivas da Companhia:
Suas vantagens competitivas incluem:
Excelência e inovação tecnológicas. A Companhia atua em um setor altamente competitivo, demandando, portanto, um
alto grau de inovação tecnológica. Tem se destacado em seu setor em função de focar sua atuação no desenvolvimento e
aplicação de novas tecnologias. Desde 1978, conta com um Centro Tecnológico próprio no Brasil. Em 2008, a Companhia
inaugurou um novo centro tecnológico em Jundiaí (SP), o qual acredita ser um dos maiores e mais bem equipados centros
de tecnologia de desenvolvimento de componentes e soluções integradas para motores à combustão interna da América
Latina. Ademais, trata-se de um centro de competência mundial em tecnologia de anéis de pistão. Além das atividades de
Pesquisa e Desenvolvimento que eram desenvolvidas no antigo centro tecnológico, teve a ampliação de projetos nas
áreas de camisas e bielas, Power Cell (camisa, pistão, anéis, biela, buchas e pino), serviços de engenharia,
desenvolvimento, aperfeiçoamento e testes de motores para nossos clientes através de sua divisão interna denominada
MAHLE Powertrain (MPT), sistemas de filtração para ar e líquidos, canister com carvão ativado, trem de válvulas, entre
outros produtos. Através da interação de seu centro de tecnologia com os demais centros tecnológicos do Grupo MAHLE,
acontece o intercâmbio de tecnologias. Tal interação contribui para a sofisticação e aprimoramento de seus produtos e
serviços e dos produtos e serviços do Grupo MAHLE necessários para atender as necessidades de diversos clientes
globais. Também tem tido êxito em desenvolver tecnologias voltadas para componentes de motores à combustão que
estejam em linha com as recentes tendências mundiais de demanda por motores menores e mais leves, que sejam mais
econômicos e ofereçam menor impacto ambiental, como é o caso dos componentes que produz para motores de veículos
flex fuel. Acredita que o domínio destas novas tecnologias a torna apta a continuar fornecendo componentes que ajudem
seus clientes a cumprir as recentes metas de redução de emissões de gases poluentes. Além do desenvolvimento de
tecnologia dos seus produtos em si, presta serviços de desenvolvimento, aperfeiçoamento e de testes de motores para
seus clientes através da unidade chamada MPT (MAHLE Powertrain).
Amplo portfólio de produtos, soluções integradas e customizadas. A Companhia possui um amplo portfólio de
produtos (aproximadamente 73 mil diferentes itens vendidos em 2015). Fornece não somente itens avulsos, mas também
sistemas completos, integrados e customizados para as necessidades específicas de seus principais clientes. Isso a
permite trabalhar como parceiros e fornecedores preferenciais destes clientes, desde a concepção e engenharia até a
fabricação de determinado produto, o que proporciona a oportunidade de desenvolver produtos novos, aperfeiçoar os
existentes e propor soluções antecipadamente. Por tais motivos, mantém uma relação muito próxima com seus clientes, o
que acredita ser um diferencial competitivo importante frente a seus concorrentes e um fator decisivo para a sua
capacidade de manter e, eventualmente, aumentar sua expressiva participação de mercado (market share).
Diversificação dos mercados de atuação. A Companhia busca adequar seu mix de mercado para equilibrar a atuação
nos segmentos OEM e Aftermarket, tanto nos mercados interno e externo, de forma a compensar as oscilações nos
diferentes segmentos e mercados e a estabilizar suas margens de lucratividade ao longo do tempo. Desta forma,
eventuais retrações nas vendas para o segmento OEM, por exemplo, podem ser gradualmente compensadas por vendas
adicionais para o segmento Aftermarket, e eventuais retrações em suas exportações podem ser compensadas por
aumento de vendas no mercado brasileiro, como ocorreu no passado recente. Adicionalmente, a base de clientes é
bastante pulverizada, o que diminui muito sua exposição a clientes específicos.
Liderança e reconhecimento da marca. A Companhia acredita que a marca MAHLE e seus produtos são sinônimo de
qualidade, alta tecnologia e excelência em desempenho de componentes de motores, tanto para seus clientes diretos
(montadoras e distribuidores de autopeças) quanto para os consumidores finais de seus produtos (compradores de
veículos), o que ao longo de sua história pode ser comprovado pelo fato que a Companhia ter sido eleita por três vezes,
nos anos de 1974, 1980 e 2003, “Companhia do Ano” pela revista Exame. Ademais, têm, reiteradamente, recebido de
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seus clientes inúmeros prêmios de excelência, e tem sido capaz de aumentar o volume de vendas para os seus principais
clientes no mercado interno nos últimos anos, o que entende ser um sinal do reconhecimento de sua marca.
Solidez financeira. A Companhia possui uma sólida estrutura financeira que confere flexibilidade para melhor aproveitar
novas oportunidades estratégicas e de expansão, sem comprometer sua liquidez. Historicamente, tem mantido baixo nível
de endividamento, que esteve recentemente acima dos níveis históricos em função de empréstimos tomados junto ao
BNDES a taxas bastante atrativas. Seu negócio tem proporcionado margens EBITDA mais altas que a média das
Companhias que atuam em seu setor, tanto no Brasil quanto em nível global, o que, aliado à sua forte geração de caixa e
ao seu baixo endividamento, tem a permitido fazer movimentos estratégicos, investir continuamente em pesquisa e
desenvolvimento de seus produtos e tecnologias e prover retornos atraentes aos seus acionistas.
Administração e grupo controlador experiente e comprometido. Sua administração é composta por profissionais
altamente qualificados e com experiência comprovada na indústria automobilística e de autopeças. Muitos de seus
executivos seniores têm mais de dez anos de experiência de atuação na Companhia. Sua administração tem comprovada
experiência em integrar Companhias adquiridas, o que em anos recentes também a permitiu, nos momentos oportunos,
crescer de maneira eficiente por meio de aquisições. Também conta com a expertise do Grupo MAHLE, que, por estar
presente nos principais mercados automobilísticos mundiais, e permite oferecer produtos e serviços a uma gama maior de
clientes e aproveitar oportunidades de cooperação intensiva com estes para realizar projetos de pesquisa para o
desenvolvimento conjunto de novos produtos. Sua inserção no Grupo MAHLE também a permite oferecer oportunidades
de treinamento para seus funcionários em outros centros tecnológicos do Grupo MAHLE ao redor do mundo, contribuindo
assim para o aprimoramento tecnológico contínuo de seus produtos e serviços.
Suas estratégias
A fim de atingir seus objetivos e promover seu crescimento, a Companhia pretende acelerar a implementação das
seguintes estratégias:
Otimizar seu know-how em tecnologia buscando soluções inovadoras e cada vez mais sustentáveis. O
desenvolvimento e a utilização de seu Centro de Tecnologia, localizado em Jundiaí – SP trouxeram vantagens
competitivas relevantes em seu setor de atuação, no que tange ao aprimoramento e ao desenvolvimento de componentes
de motores à combustão interna, filtros automotivos e industriais, a diferenciando de seus principais concorrentes.
Desse modo, a Companhia pretende continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento por meio de seu Centro de
Tecnologia de Jundiaí para o setor automotivo de forma a antecipar tendências e necessidades do mercado e criar
soluções tecnológicas sustentáveis e personalizadas a seus clientes, o que permitirá alavancar ainda mais o seu
crescimento e incrementar suas margens de produtividade e lucratividade. Além disso, oferece aos seus clientes serviços
de assessoria e consultoria em engenharia automotiva. Através da sua divisão MAHLE Powertrain, oferece a seus clientes
(especialmente, montadoras de veículos) estrutura completa de pesquisa e desenvolvimento de motores e seus
componentes, seja através de soluções integradas, com o desenvolvimento de projetos no campo virtual (utilizando
programas de simulação completa de motores, simulações de componentes específicos como trem de válvulas, dinâmica
de virabrequim, gerenciamento térmico de motores e sistemas de injeção), seja por meio do conhecimento e análise não
apenas de peças, mas de sistemas, ampliando sua vantagem competitiva e a de seus clientes ao prever problemas e
antecipadamente sugerir soluções.
Continuar a buscar ganhos de produtividade e eficiência em custos para manter suas margens. Em seu setor, é
comum que os contratos prevejam reduções graduais dos preços dos produtos ao longo dos anos. Por tal motivo, a
Companhia pretende continuar modernizando continuamente seus processos produtivos buscando constantemente
reduzir seus custos e aumentar sua produtividade de maneira a manter e, eventualmente, aumentar suas margens. Face à
tendência do aumento dos gastos com pessoal pretende intensificar a implementação de processos automatizados de
produção, sempre e quando isso for economicamente justificável. A Companhia monitora sistematicamente a evolução da
sua competitividade via indicadores tais como relação de produção por empregado, relação de faturamento por
empregado, relação dos custos com pessoal e faturamento, sendo, então, capaz de aumentar seu faturamento sem
majoração relevante de custos e despesas operacionais. Em um esforço para conseguir reduções adicionais de custos e
contribuir para a preservação do meio-ambiente a Companhia pretende continuar a implementar programas corporativos
contínuos de redução de custos com energia elétrica, água e gerenciamento de resíduos gerados nos processos
produtivos.
Desenvolver oportunidades no setor automobilístico e setores industriais complementares. A Companhia está
continuamente atenta a oportunidades de aquisições e parcerias estratégicas no mercado em que atua, visando gerar
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maiores ganhos de escala e produtividade, acompanhando o crescimento do setor tanto no Brasil quanto no MERCOSUL,
defendendo e aumentando pontualmente sua participação de mercado (Market share). A Companhia analisa
permanentemente o setor automotivo com o intuito de explorar eventuais oportunidades ligadas a produtos que possam
complementar as suas atividades e diversificar o seu atual portfólio de produtos. Acredita-se que estas oportunidades de
aquisições e parcerias estratégicas possam acelerar o seu processo de expansão. Como exemplo dessa estratégia, a
Companhia realizou nos últimos anos as aquisições do negócio de bronzinas da Dana em Gravataí (RS), da fábrica de
válvulas Edival na Argentina, dando origem à MAHLE Argentina, e, mais recentemente, e do negócio de anéis de pistão
conduzido pela MAHLE Componentes de Motores do Brasil Ltda. Também firmou uma joint venture no segmento de
componentes forjados, culminando na constituição da MAHLE Hirschvogel Forjas S.A. A Companhia acredita que sua
capacidade em aproveitar sinergias decorrentes de aquisições de novos negócios e de parcerias estratégicas contribuirá
para o crescimento de suas atividades e de suas margens. Adicionalmente, a Companhia busca oportunidades fora do
setor automotivo, onde possui a tecnologia e o know-how do produto. Desta forma, a Companhia constituiu no passado
uma parceria na área de componentes sinterizados com a Companhia austríaca MIBA, contribuindo para o aumento de
sua participação no mercado de produtos sinterizados. Mais recentemente, a mesma formou a joint venture MAHLE Filtroil
Indústria e Comércio de Filtros Ltda., ingressando no segmento de filtros industriais, para explorar oportunidades em
setores como petróleo e gás, filtros hidráulicos, área ambiental, entre outras.
Desenvolver soluções integradas e customizadas, buscando intensificar o relacionamento com seus clientes. A
Companhia pretende estreitar ainda mais o relacionamento com seus principais clientes locais por meio do
desenvolvimento de soluções integradas e customizadas para estes, mantendo os níveis de excelência tecnológica e
confidencialidade de seus projetos. Com isto, busca expandir a gama de produtos desenvolvidos e fornecidos para um
mesmo cliente, contribuindo, assim, de maneira significativa para o crescimento de seus resultados e maior fidelização do
cliente. Além disso, a Companhia continuará a aproveitar as relações comerciais do Grupo MAHLE em nível global, de
forma a possibilitar a prospecção de novos clientes e reforçar seu relacionamento com estes clientes globais.
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8.1. - Indicar os contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente relacionados
com suas atividades operacionais:
Não aplicável.
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor

8.2. – Indicar alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor:
Não aplicável.
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais

8.3. – Identificar os contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais:
Não aplicável.
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8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.

8.4. - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de Novembro de 2018, às 11:00 horas, na sede social, na cidade de
Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, na Av. Ernst Mahle, 2.000, onde estiveram presentes os acionistas representando
77,5% do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas,
deliberando por unanimidade a incorporação da MAHLE Industry do Brasil Ltda.
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a.
9.1. - Descrever os bens do ativo não-circulante relevantes para o desenvolvimento das atividades do
emissor, indicando em especial:
a. Ativos imobilizados, inclusive aqueles objeto de aluguel ou arrendamento, identificando a sua localização.
Atualmente a Companhia possui no Brasil 6 unidades industriais, 1 centro Tecnológico de pesquisa e desenvolvimento, 2
escritórios comerciais e 1 centro de distribuição, a maioria dessas dependências localizadas em imóveis de propriedade
da Companhia.
A Companhia possui 1 unidade produtiva na Argentina, cidade de Rafaela, a aproximadamente 500 km de Buenos Aires,
localizada em imóvel próprio da Companhia e 1 centro de distribuição também na Argentina na Província de Buenos Aires,
em imóvel alugado por meio de contrato celebrado em dezembro de 2009 com período de vigência de 5 (cinco) anos a
partir da data de sua assinatura.
Os edifícios e construções dessas unidades, bem como as máquinas, equipamentos e instalações são os imobilizados
mais significativos da Companhia.
Segue abaixo quadro sinóptico de suas unidades:
1 – Nome da Unidade

2 – Atividades

3 – Localização

4 – Área Total
(m²)

5 – Área Construída
(m²)

Tipo do
imóvel

Centro Tecnológico

P&D

Rod. Anhanguera, km 49,7 – Jundiaí, SP,
Brasil

180.000

17.750

Próprio

MAHLE Metal Leve – Unidade
S.B.C.

Bronzinas

Av. 31 de Março, 2000 – São Bernardo
Campo, SP, Brasil

71.787

44.840

Próprio

MAHLE Metal Leve – Complexo
Mogi Guaçu

Sistemas de motores e
componentes e periféricos
(Sede Social)

Av. Ernst Mahle, 2000 – Mogi Guaçu, SP,
Brasil

247.882

108.174

Próprio

MAHLE Metal Leve – Mogi
Guaçu

Filtros automotivos

Av. Ernst Mahle, 1500 – Mogi Guaçu, SP,
Brasil

33.466

11.417

Próprio

MAHLE Industry do Brasil Ltda.

Sistemas de filtração

Rodovia SP, 340 s/ número - Km 176,5 –
Distrito industrial Prédio A – Mogi Guaçu – SP,
Brasil

1.176

1.176

Comodato

MAHLE Filtroil Ind. e Com. de
Filtros Ltda.

Filtros industriais

Rodovia SP, 340 s/ número - Km 176,5 –
Distrito industrial Prédio B – Mogi Guaçu – SP,
Brasil

593

593

Comodato

MAHLE Metal Leve – Complexo
Itajubá

Buchas e Anéis para motores

Av. Tiradentes, 251 cj. 01, Distrito Industiral
Sérgio Pacheco – Itajubá, MG, Brasil

291.171

75.377

Próprio

MAHLE Hirschvogel Forjas S.A

Bielas

Rod. Presidente Dutra, 12240, Km 190, Bela
Vista – Queimados, RJ , Brasil

105.407

26.848

Próprio

MAHLE Argentina S.A

Válvulas e Aftermarket

Av. Santa Fé, 2350, Rafaela, S2300KUX –
Rafaela, República Argentina

24.343

16.833

Próprio

MAHLE Argentina S.A

Centro de distribuição

Centro Industrial Garin, lote A9, Cage Haendl
Ycul D Sac, 1619 – Buenos Aires – República
Argentina

10.000

5.600

Alugado
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b. patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e contratos de transferência de tecnologia, informando:
ii.
iii.
iv.
v.

duração
território atingido
eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais ativos
possíveis consequências da perda de tais direitos para o emissor

Para o desenvolvimento das atividades da Companhia não há bens relevantes do ativo não-circulante, além dos já
comentados na letra (a) deste item e no item 7.5.(c) deste formulário.
c.

as sociedades em que o emissor tenha participação e a respeito delas informar:

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

denominação social
sede
atividades desenvolvidas
participação do emissor
se a sociedade é controlada ou coligada
se possui registro na CVM
valor contábil da participação
valor de mercado da participação conforme a cotação das ações na data de encerramento do exercício social,
quando tais ações forem negociadas em mercados organizados de valores mobiliários
ix. valorização ou desvalorização de tal participação, nos 3 últimos exercícios sociais, de acordo com o valor
contábil
x. valorização ou desvalorização de tal participação, nos 3 últimos exercícios sociais, de acordo com o valor de
mercado, conforme as cotações das ações na data de encerramento de cada exercício social, quando tais
ações forem negociadas em mercados organizados
xi. montante de dividendos recebidos nos 3 últimos exercícios sociais
xii. razões para aquisição e manutenção de tal participação
II – MAHLE Hirschvogel Forjas S.A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Denominação social: MAHLE Hirschvogel Forjas S.A.
Sede: Rod. Presidente Dutra, 12240, Km 190, Bela Vista, Queimados, RJ.
Atividades desenvolvidas: fabricação de peças e produtos de aço forjado, cuja comercialização é voltada para a indústria
automobilística.
Participação da Companhia: participação direta de 51% no capital social em 2017: PL R$ 815 mil – 51% - R$ 416 mil (2016 PL
negativo : PL (R$ 3.647) – 51% - (R$ 1.860) - (2015 PL: R$ 6.707 mil, portanto, participação de: R$ 3.421 mil).
A sociedade é controlada.
Não possui registro de Companhia aberta na CVM.
Valor contábil da participação em 31 de dezembro de 2017: R$ 416 mil. – 2016 (R$ 1.860) – 2015 R$ 3.421 mil.
Valor de mercado da participação: não aplicável.
Valorização ou desvalorização de tal participação, nos três últimos exercícios sociais, de acordo com o valor contábil: 2017: R$
416 mil; 2016: (R$ 1.860) e 2015: R$ 3.421 mil.
Valorização ou desvalorização de tal participação, nos três últimos exercícios sociais, de acordo com o valor de mercado: não
aplicável.
Montante de dividendos (ou juros sobre o capital próprio) recebidos nos últimos três exercícios sociais: não aplicável.
Razões para aquisição e manutenção de tal participação: a tecnologia de produtos forjados possibilita o desenvolvimento e a
oferta de novos produtos junto às montadoras.

III – MAHLE Metal Leve GmbH
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Denominação social: MAHLE Metal Leve GmbH
Sede: St. Michael, 19, St. Michael ob Bleiburg, Áustria.
Atividades desenvolvidas: comercialização dos seus produtos preponderantemente na Zona do Euro.
Participação da Companhia: participação direta de 100% no capital social 2017 – PL R$ 44.824 mil – participação R$ 44.824
mil (2016 – PL R$ 62.293 mil – participação R$ 62.293 mil e 2015 PL: R$ 34.779 mil, portanto, participação de R$ 34.779 mil).
A sociedade é controlada.
Não possui registro de Companhia aberta na CVM.
Valor contábil da participação em 31 de dezembro de 2017 – R$ 44.824 mil; 2016: R$ 62.293 mil e 2015: R$34.779 mil.
Valor de mercado da participação: não aplicável.
Valorização ou desvalorização de tal participação, nos três últimos exercícios sociais, de acordo com o valor contábil: 2017: R$
44.824 mil; 2016: R$ 62.293 e 2015: R$ 34.779 mil.
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X.
XI.

Valorização ou desvalorização de tal participação, nos três últimos exercícios sociais, de acordo com o valor de mercado: não
aplicável.
Razões para aquisição e manutenção de tal participação: o objetivo da aquisição e manutenção é a comercialização de
produtos e administração de participações no exterior.

V – MAHLE Argentina S.A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Denominação social: MAHLE Argentina S.A.
Sede: Av. Santa Fé, 2350, Rafaela, Santa Fé, República Argentina.
Atividades desenvolvidas: Produção e comercialização de válvulas para motores à combustão interna.
Participação da Companhia: participação direta de 99,2%, e indireta de 0,8%, no capital social 2017 - PL: R$134.917 mil,
portanto, participação de R$ 133.838 mil – (2016 PL R$ 121.679 participação R$ 120.705 e 2015 PL R$ 86.609 mil
participação R$ 85.830 mil)
A sociedade é controlada.
Não possui registro de Companhia aberta na CVM.
Valor contábil da participação em 31 de dezembro de 2017: R$ 133.838 mil. – 2016: R$ 120.705 e 2015: R$ 85.830 mil.
viii.
Valor de mercado da participação: não aplicável.
Valorização ou desvalorização de tal participação, nos três últimos exercícios sociais, de acordo com o valor contábil: 2017: R$
133.838; 2016: R$ 120.705 e 2015: R$ 85.830 mil.
Valorização ou desvalorização de tal participação, nos três últimos exercícios sociais, de acordo com o valor de mercado: não
aplicável.
Montante de dividendos (ou juros sobre o capital próprio) recebidos nos últimos três exercícios sociais: não aplicável.
Razões para aquisição e manutenção de tal participação: inserção dos produtos desenvolvidos pela sociedade adquirida
(válvulas para motores à combustão interna) à gama de produtos oferecidos pela Companhia, nos mercados interno e externo.

VI – MAHLE Filtroil Indústria e Comércio de Filtros Ltda.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Denominação social: MAHLE Filtroil Indústria e Comércio de Filtros Ltda.
Sede: Av. Ernst Mahle, 1500, prédio B, Mombaça, Mogi Guaçu, SP.
Atividades desenvolvidas: Produção e comercialização de filtros automotivos e industriais.
Participação da Companhia: participação direta de 60% no capital social (passivo a descoberto, no montante: 2017 de
R$ (13.068) mil, portanto participação negativa de R$ (7.841) mil). – 2016 PL (R$ 11.434) Participação (R$ 6.860) e 2015 PL
(R$ 9.307) participação (R$ 5.584).
A sociedade é controlada.
Não possui registro de Companhia aberta na CVM.
Valor contábil da participação em 31 de dezembro de 2017: passivo a descoberto, no montante de R$ (13.068) mil - 2016
(R$ 6.860) e 2015 (R$ 5.584).
Valor de mercado da participação: não aplicável.
Valorização ou desvalorização de tal participação, nos três últimos exercícios sociais, de acordo com o valor contábil: 2017 –
(R$ 13.068); 2016: passivo a descoberto, no montante de R$ (6.860) mil e 2015: passivo a descoberto, no montante de
R$ (5.584) mil.
Valorização ou desvalorização de tal participação, nos três últimos exercícios sociais, de acordo com o valor de mercado: não
aplicável.
Montante de dividendos (ou juros sobre o capital próprio) recebidos nos últimos três exercícios sociais: não aplicável.
Razões para aquisição e manutenção de tal participação: ampliação do portfólio de produtos com a fabricação e
comercialização de filtros e outros produtos correlatos.

VI – MAHLE Industry do Brasil Ltda.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Denominação social: MAHLE Industry do Brasil Ltda.
Sede: Rodovia SP 340 s/ número – Km 176,5 – Distrito Industrial – Prédio A – Mogi Guaçu – SP – Brasil.
Atividades desenvolvidas: Produção e comercialização de filtros automotivos e industriais.
Participação da Companhia: participação direta de 99,99%, e indireta de 0,01%, no capital social: 2017 no montante de
R$ 10.322 mil; 2016 – R$ 6.035 e 2015 – Passivo a descoberto (R$ 6.553).
A sociedade é controlada.
Não possui registro de Companhia aberta na CVM.
Valor contábil da participação em 31 de dezembro de 2017, no montante de R$ 10.322 mil – 2016 R$ 6.035 e 2015 Passivo a
descoberto R$ (6.553) mil.
Valor de mercado da participação: não aplicável.
Valorização ou desvalorização de tal participação, no último exercício social, de acordo com o valor contábil: 2017: R$ 10.322;
2016: R$ 6.035; 2015: passivo a descoberto, no montante de R$ (6.553) mil.
Valorização ou desvalorização de tal participação, no último exercício social, de acordo com o valor de mercado: não aplicável.

PÁGINA: 83 de 276

Formulário de Referência - 2018 - MAHLE-METAL LEVE S.A.

Versão : 4

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

XI.

XII.

Montante de dividendos (ou juros sobre o capital próprio) recebido no último exercício sociail: não aplicável.
Razões para aquisição e manutenção de tal participação: ampliação do portfólio de produtos com a fabricação e comercialização de

filtros e outros produtos correlatos.
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Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Edifícios e construções

Brasil

AC

Mogi Guaçu

Própria

Edifícios e construções

Brasil

MG

Itajubá

Própria

Edifícios e construções

Brasil

RJ

Queimados

Própria

Edifícios e construções

Argentina

Rafaela

Própria

Edifícios e construções

Argentina

Buenos Aires

Alugada

Edifícios e construções

Brasil

AC

Mogi Guaçu

Própria

Edifícios e construções

Brasil

AC

Mogi Guaçu

Alugada

Edifícios e construções

Brasil

AC

Mogi Guaçu

Alugada

Edifícios e construções

Brasil

AC

Jundiaí

Própria

Edifícios e construções

Brasil

AC

São Bernardo do Campo

Própria
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Para o desenvolvimento das atividades da Companhia não há bens relevantes do ativo não-circulante, além dos já
comentados na letra (a) deste item e no item 7.5.(c) deste formulário.
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Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

MAHLE Filtroil Indústria 08.602.750/0001-45
e Comércio de Filtros
Ltda.

-

Tipo sociedade

País sede

UF sede
Data

Valor (Reais)

Brasil

SP

Mogi Guaçu

Montante de dividendos
recebidos (Reais)
Controlada

Município sede

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Produção e comercialização de filtros
automotivos e industriais.

60,000000

Fabricação de peças e produtos de aço
forjado, cuja comercialização é voltada
para a indústria automobilística.

51,000000

Produção e comercialização de válvulas
para motores à combustão interna.

99,100000

Valor mercado
31/12/2017

14,000000

0,000000

0,00

31/12/2016

23,000000

0,000000

0,00

31/12/2015

32,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2017

-7.841.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Ampliação do portfólio de produtos com a fabricação e comercialização de filtros e outros produtos correlatos.
MAHLE
HIRSCHVOGEL
FORJAS S.A.

33.035.130/0001-19

-

Controlada

Brasil

RJ

Queimados

Valor mercado
31/12/2017

-122,000000

0,000000

0,00

31/12/2016

-176,800000

0,000000

0,00

31/12/2015

-72,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2017

416.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A tecnologia de produtos forjados possibilita o desenvolvimento e a oferta de novos produtos junto às montadoras.
MAHLE Industry do
Brasil Ltda.

12.388.098/0001-85

-

Controlada

Argentina
Valor mercado

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2016

41,000000

0,000000

0,00

31/12/2015

25,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2016

121.679.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Inserção dos produtos desenvolvidos pela sociedade adquirida (válvulas para motores à combustão interna) à gama de produtos oferecidos pela Companhia, nos mercados interno e externo.
MAHLE Industry do
Brasil Ltda.

12.388.098/0001-85

-

Controlada

Brasil

SP

Mogi Guaçu

Produção e comercialização de filtros
automotivos e industriais.

99,990000

Valor mercado
31/12/2017

71,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2017

10.322.000,00
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Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

31/12/2016

-7,900000

0,000000

0,00

31/12/2015

-585,000000

0,000000

0,00

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Ampliação do portfólio de produtos com a fabricação e comercialização de filtros e outros produtos correlatos.
MAHLE Metal Leve
GmbH

00.000.000/0000-00

-

Controlada

Áustria

Comercialização dos produtos
preponderantemente na Zona do Euro.

100,000000

Valor mercado
31/12/2017

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2016

79,100000

0,000000

0,00

31/12/2015

21,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2015

62.293.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
O objetivo da aquisição e manutenção é a comercialização de produtos e administração de participações no exterior.
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9.2. - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações consideradas relevantes.
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10. – COMENTÁRIOS DOS DIRETORES
Para os fins deste Formulário de Referência, entende-se por (i) mercado interno: as vendas no mercado brasileiro
realizadas pela Companhia e suas controladas sediadas no Brasil, bem como vendas no mercado argentino realizadas
pela MAHLE Argentina S.A., e (ii) mercado externo: todas as demais vendas que não são consideradas no mercado
interno.
Tendo em vista que certos valores foram arredondados, alguns valores inteiros constantes de algumas tabelas podem não
representar a soma aritmética dos números que os precedem.

10.1. – Condições financeiras e patrimoniais gerais
As informações financeiras apresentadas neste item refletem os dados relativos às demonstrações financeiras
consolidadas relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, preparadas de
acordo com o IFRS (International Financial Reporting Standards) e auditadas e revisadas pela PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes.
a) Condições financeiras e patrimoniais gerais
O patrimônio líquido em 2017 foi de R$ 1.350,2 milhões. A cobertura do total dos ativos foi de 60,7%, significando um nível
de condição financeira e patrimonial geral sólida para atuar em um ambiente altamente competitivo.
Com relação à dívida bruta, houve redução do volume médio da ordem de 64,8% (de R$ 499,5 milhões para
R$ 176,0 milhões, em 2016 e 2017, respectivamente), devido às liquidações de empréstimos e financiamentos,
principalmente, realizadas junto ao BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social) e bancos comerciais
(NCE - Nota de Crédito à Exportação).
Em 2017, a posição líquida de ativos e passivos financeiros (endividamento líquido) da Companhia foi de R$ 14,0 milhões,
o que representa uma redução de 107,6% quando comparado com o final de 2016 (R$ 183,3 milhões), em virtude,
principalmente, da redução do nível de caixa. A participação no financiamento de longo prazo foi de 82%.

Deste modo, seu patrimônio líquido foi igual a 7,7 vezes os seus empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo na
mesma data, enquanto que seu índice de liquidez, medido pela relação entre seu ativo circulante em 31 de dezembro de
2017 e seu passivo circulante nessa mesma data, foi de 2,5 vezes.
O patrimônio líquido em 2016 foi de R$ 1.215,7 milhões. A cobertura do total dos ativos foi de 51,6%, significando um nível
de condição financeira e patrimonial geral sólida para atuar em um ambiente altamente competitivo.
Com relação à dívida bruta, houve redução do volume médio da ordem de 27,4% (de R$ 631,5 milhões para
R$ 458,2 milhões, em 2015 e 2016, respectivamente), devido às liquidações de empréstimos e financiamentos,
principalmente, realizadas junto ao BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social) e bancos comerciais
(NCE - Nota de Crédito à Exportação
Em 2016, o endividamento líquido da Companhia foi de R$ 183,2 milhões, o que representa uma redução de 38,7%
quando comparado com o final de 2015 (R$ 299,1 milhões), em virtude da redução do nível de caixa. A participação no
financiamento de longo prazo foi de 69%.
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Deste modo, seu patrimônio líquido foi igual a 2,4 vezes os seus empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo na
mesma data, enquanto que seu índice de liquidez, medido pela relação entre seu ativo circulante em 31 de dezembro de
2016 e seu passivo circulante nessa mesma data, foi de 2,2 vezes.
O patrimônio líquido em 2015 foi de R$ 1.290,7 milhões. A cobertura do total dos ativos foi de 52,1%, significando um nível
de condição financeira e patrimonial geral sólida para atuar em um ambiente altamente competitivo.
Os empréstimos e financiamentos (consolidado), em 2015, totalizaram R$ 479,7 milhões redução de 18,7% em
comparação ao ano anterior em razão das reduções das liquidações de empréstimos junto às instituições financeiras
realizadas ao longo do ano. Em 2015, 38% do total do endividamento estava no curto prazo e 62% no longo prazo.
O endividamento líquido consolidado totalizou R$ 299,1 milhões. Em 2015 o perfil do endividamento sofreu alteração e a
participação no financiamento de longo prazo foi de 53% para 62% do total. O endividamento líquido da Companhia
cresceu em 4,6%, de R$ 285,9 milhões para R$ 299,1 milhões ao final de 2015, em virtude da redução do nível de caixa
para liquidações de empréstimos junto às instituições financeiras.
Deste modo, seu patrimônio líquido foi igual a 2,7 vezes os seus empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo na
mesma data, enquanto que seu índice de liquidez, medido pela relação entre seu ativo circulante em 31 de dezembro de
2015 e seu passivo circulante nessa mesma data, foi de 1,8 vezes.

b) Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas.
Em 31 de dezembro de 2017, o patrimônio líquido consolidado da Companhia era igual a 60,7% do seu ativo total,
comparado com 31 de dezembro de 2016, o patrimônio líquido consolidado da Companhia era igual a 51,6% do seu ativo
total. Em 31 de dezembro de 2015, o patrimônio líquido consolidado da Companhia era igual a 52,1% do seu ativo total.
Em 31 de dezembro de 2017, o patrimônio líquido consolidado da Companhia era de R$ 1.350,2 milhões, apresentando
um crescimento de R$ 134,5 milhões, ou +11,1%, em comparação com 2016, o qual era de R$ 1.215,7 milhões. Em 31 de
dezembro de 2015, o patrimônio líquido consolidado da Companhia era de R$ 1.290,7 milhões.
Em 31 de dezembro de 2017, os empréstimos e financiamentos de longo prazo da Companhia totalizavam
R$ 145,0 milhões, com uma redução de R$ 198,2 milhões, ou 57,8%, em comparação aos R$ 343,2 milhões de
empréstimos e financiamentos de longo prazo em 31 de dezembro de 2016, decorrentes basicamente da alteração do
perfil de endividamento. Em 31 de dezembro de 2015 os empréstimos de longo prazo eram de R$ 299,0 milhões.
Em 31 de dezembro de 2017, os empréstimos e financiamentos de curto prazo da Companhia totalizavam
R$ 31,0 milhões, tendo reduzido R$ 125,3 milhões, ou 80,2%, em comparação aos R$ 156,3 milhões de empréstimos e
financiamentos de curto prazo em 31 de dezembro de 2016. Esta redução decorreu principalmente das liquidações de
empréstimos junto às instituições financeiras. Os empréstimos de curto prazo em 31 de dezembro 2015 eram de
R$ 180,7 milhões.
A capitalização total da Companhia em 31 de dezembro de 2017, assim entendida como a soma de seu patrimônio líquido
e de seus empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo, era igual a R$ 1.526,2 milhões, tendo reduzido
R$ 189,0 milhões, ou 11,0%, em relação à capitalização total da Companhia em 31 de dezembro de 2016 que era de
R$ 1.715,2 milhões. Em 31 de dezembro de 2015 a capitalização total da companhia era de R$ 1.770,4 milhões.
O Estatuto Social da Companhia não prevê hipóteses de resgate das ações de sua emissão. Assim, além das hipóteses
legalmente previstas, não há nesta data quaisquer outras possibilidades de resgate de ações de sua emissão.

c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
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Nesta data, todas as obrigações contratuais da Companhia previstas nos seus empréstimos e financiamentos estão sendo
cumpridas pela Companhia.
Em 31 de dezembro de 2017, os empréstimos e financiamentos de curto prazo da Companhia somavam R$ 31,0 milhões,
sendo que na mesma data a Companhia possuía R$ 169,1 milhões em caixa e equivalentes de caixa. Em 31 de dezembro
de 2016, os empréstimos e financiamentos de curto prazo da Companhia somavam R$ 156,3 milhões, sendo que na
mesma data a Companhia possuía R$ 256,4 milhões em caixa e equivalentes de caixa. Em 31 de dezembro de 2015 os
empréstimos e financiamentos de curto prazo eram de R$ 180,7 milhões, e de caixa e equivalentes de caixa de
R$ 152,0 milhões.
Os empréstimos e financiamentos de longo prazo da Companhia em 31 de dezembro de 2017 totalizavam
R$ 145,0 milhões, o que, somado aos seus empréstimos e financiamentos de curto prazo, totalizavam R$ 176,0 milhões
em empréstimos e financiamentos. A Administração da Companhia acredita que suas disponibilidades e valores
equivalentes, aliado à sua geração de caixa operacional, cujo saldo tem sido historicamente positivo, são suficientes para
honrar seus compromissos financeiros nas suas respectivas datas de vencimento, bem como contratar novos
financiamentos e aumentar o seu nível de endividamento caso opte por fazê-lo. Em 31 de dezembro de 2016,
empréstimos e financiamentos os totalizavam R$ 499,5 milhões, já em 31 de dezembro de 2015 os empréstimos de curto
prazo e longo prazo totalizaram R$ 479,7 milhões.
Adicionalmente, a razão entre o EBITDA de 2017 e o endividamento líquido em 31 de dezembro de 2017 era de -0,3 o
qual confirma a capacidade financeira da Companhia de honrar os seus compromissos financeiros em suas respectivas
datas de vencimento.
Da mesma forma, seu patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2017 era igual a 7,7 vezes os seus empréstimos e
financiamentos de curto e longo prazo, enquanto que seu índice de liquidez, medido pela relação entre seu ativo circulante
em 31 de dezembro de 2017 e seu passivo circulante naquela data, era de 2,5 vezes. Em 31 de dezembro de 2016
patrimônio líquido era igual a 2,4 vezes os seus empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo, enquanto que seu
índice de liquidez, era de 2,2 vezes. Em 2015 o patrimônio líquido era de 2,7 vezes o total geral dos empréstimos e o
índice de liquidez eram de 1,8 vezes.

As tabelas a seguir mostram as principais obrigações contratuais da Companhia:

Obrigação contratual
Empréstimos e financiamentos
Total

Obrigação contratual
Empréstimos e financiamentos
Total

Em 31 de dezembro de 2017 (em milhões de reais)
Menos de
1 a 3 anos
3 a 5 anos
1 ano
31,0
84,2
56,1
31,0
84,2
56,1

Em 31 de dezembro de 2016 (em milhões de reais)
Menos de
1 a 3 anos
3 a 5 anos
1 ano
156,3
314,3
18,8
156,3
314,3
18,8

Mais de 5 anos
4,7
4,7

Mais de 5 anos
10,2
10,2

Total
176,0
176,0

Total
499,5
499,5

Em 31 de dezembro de 2015 (em milhões de reais)
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Obrigação contratual
Empréstimos e financiamentos
Total

d)

Menos de
1 ano
180,7
180,7

1 a 3 anos

3 a 5 anos

Mais de 5 anos

Total

147,5
147,5

140,7
140,7

10,8
10,8

479,7
479,7

Fontes de financiamento para capital de giro e para investimento em ativos não circulantes

A geração de caixa operacional aliada aos empréstimos e financiamentos de longo prazo, particularmente os obtidos junto
ao BNDES, FINEP e bancos privados têm sido as principais fontes de financiamento para o capital de giro e para
investimentos em ativos não circulantes realizados pela Companhia.
Em 31 de dezembro de 2017, os empréstimos e financiamentos de longo prazo da Companhia totalizavam R$ 145,0
milhões, redução de R$ 198,2 milhões (-57,8%), em comparação aos R$ 343,2 milhões de empréstimos e financiamentos
de longo prazo em 31 de dezembro de 2016.
Em 31 de dezembro de 2017, os empréstimos e financiamentos de curto prazo totalizavam o montante de R$ 31,1
milhões, tendo reduzido R$ 125,3 milhões (-80,2%), em comparação aos R$ 156,3 milhões de empréstimos e
financiamentos de curto prazo em 31 de dezembro de 2016. Esta redução decorreu principalmente das liquidações de
empréstimos junto às instituições financeiras. As contratações de novos empréstimos foram classificadas no longo prazo,
com a consequente alteração no perfil do endividamento, diminuindo a participação dos financiamentos de curto prazo de
31% para 18%.
Em 31 de dezembro de 2016, os empréstimos e financiamentos de longo prazo da Companhia totalizavam R$ 343,2
milhões, aumento de R$ 44,2 milhões (14,78%), em comparação aos R$ 299,0 milhões de empréstimos e financiamentos
de longo prazo em 31 de dezembro de 2015.
Em 31 de dezembro de 2016, os empréstimos e financiamentos de curto prazo totalizavam o montante de R$ 156,3
milhões, tendo reduzido R$ 24,4 milhões (-13,5%), em comparação aos R$ 180,7 milhões de empréstimos e
financiamentos de curto prazo em 31 de dezembro de 2015. Esta redução decorreu principalmente das liquidações de
empréstimos junto às instituições financeiras contratação de novos empréstimos classificados como longo prazo, com a
consequente alteração no perfil do endividamento, diminuindo a participação dos financiamentos de curto prazo de 38%
para 31,3%.
Em 31 de dezembro de 2015, os empréstimos e financiamentos de longo prazo da Companhia totalizavam R$ 299,0
milhões, queda de R$ 14,7 milhões (-4,7%), em comparação aos R$ 313,7 milhões de empréstimos e financiamentos de
longo prazo em 31 de dezembro de 2014.
Em 31 de dezembro de 2015, os empréstimos e financiamentos de curto prazo totalizavam o montante de R$ 180,7
milhões, tendo reduzido R$ 95,9 milhões (-34,7%), em comparação aos R$ 276,6 milhões de empréstimos e
financiamentos de curto prazo em 31 de dezembro de 2014. Esta redução decorreu principalmente pela transferência do
longo para o curto prazo com a consequente alteração no perfil do endividamento, com diminuição de participação dos
financiamentos de longo prazo de 47% para 38%.

e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimento em ativos não circulantes que pretende
utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
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A Companhia não tinha linhas de capital de giro formalmente aprovadas em 2017 e 2016. Em 2015, ocorreram
contratações pelas suas subsidiárias para financiamento da liquidez destas controladas. Análises e projeções do negócio
não indicam deficiências de liquidez (vide próximo tópico: Antecipações).

f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas
Em 31 de dezembro de 2017, os empréstimos e financiamentos de longo prazo da Companhia totalizavam R$ 145,0
milhões contra R$ 340,2 milhões em 2016. No curto prazo, em 2017, a Companhia possuía R$ 31,0 milhões em
empréstimos e financiamentos. O custo financeiro desse financiamento tem como base de taxa de juros a TJLP (até 31 de
dezembro de 2017 em 7,0% a.a.) acrescida de um spread bancário de 5% a.a. reduzida de equalização de 6% a.a.
Os empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro, totalizavam R$ 176,0 milhões e este saldo era exclusivo com a
Finep. O prazo de carência era de 36 meses e o principal será pago em 79 parcelas sendo a primeira parcela paga em
agosto de 2017 e a ultima em fevereiro de 2024.
Em 2017 tivemos a liberação de R$ 121,4 milhões pela Finep, o qual ocorreu R$ 30,3 milhões em fevereiro e R$ 91,1
milhões em julho, o qual intera o total do crédito aprovado para a Companhia no contrato assinado em julho 2014 junto a
Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, cujo valor total era de R$ 182,3 milhões.
Antecipações
Durante o exercício de 2017, tivemos a liquidação antecipada de contratos de BNDES e NCE, devido a alta liquidez de
caixa. Estas antecipações atingiram um montante de R$ 304,4 milhões, sendo R$ 28,0 milhões em julho de 2017 referente
a NCE com custo fixo anual de 11,0%, R$ 101,8 milhões em setembro de 2017 referente a BNDES Exim com custo anual
de TJLP + 3%, R$ 92,6 milhões em outubro de 2017 referente a BNDES Exim com custo anual de TJLP + 2,93% e R$
82,0 milhões em dezembro de 2017 referente a NCE com custo anual fixo de 8,86%.
Cláusulas restritivas (covenants)
FINEP – Este financiamento está garantido por fiança bancária com vencimento em 30 de agosto de 2021. Várias são as
cláusulas de vencimento antecipado (respeitado a ampla defesa da Companhia) assim com perda dos valores de
equalização entre elas: Aplicação dos recursos do financiamento em finalidade diversa da prevista no contrato; alteração
do controle efetivo da Companhia; existência de mora em qualquer quantia paga ao FINEP; inexatidão das informações
prestadas a FINEP pela Companhia; paralisação do projeto.
Mantem-se ativo o contrato junto a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP no valor de R$ 182,3 milhões, como
forma de apoio a estratégia de inovação da Companhia, contemplando desenvolvimento de novos produtos e processos.
Esses recursos foram desembolsados pela FINEP em parcelas em horizonte temporal de três anos a contar da data da
assinatura do contrato. Em setembro de 2014 foi liberada a primeira tranche no valor de R$ 30,4 milhões, em setembro de
2015 ocorreu outra liberação de R$ 30,4 milhões, em fevereiro de 2017 ocorreu mais uma liberação de R$ 30,4 milhões e
em julho de 2017 recebemos o saldo do contrato, gerando uma liberação de R$ 91,1 milhões, totalizando R$ 182,3
milhões. O prazo de carência é de 36 meses e o principal será pago em 79 parcelas sendo a primeira em agosto de 2017
e a ultima em fevereiro de 2024. Em 31 de dezembro o saldo deste contrato estava em R$ 173,4 milhões. O custo
financeiro desse financiamento tem como base de taxa de juros a TJLP (até 31 de dezembro em 5% a.a.) acrescida de um
spread bancário de 5% a.a. reduzida de equalização de 6% a.a..
Os empréstimos e financiamentos de curto prazo totalizavam R$ 120,4 milhões (26,1% do total) em 31 de dezembro de
2016. As modalidades de empréstimos de curto prazo deste período são compostas por BNDES Exim e NCE de curto
prazo.
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Em 31 de dezembro de 2015, a Companhia também possuía empréstimos e financiamentos atrelados à moeda
estrangeira, que totalizam R$ 58,8 milhões, ou 13,86% de todos os seus empréstimos e financiamentos. Tais empréstimos
foram tomados pela subsidiaria no exterior da Companhia (Argentina) em sua moeda funcional. Portanto, os empréstimos
e financiamentos em moeda estrangeira da Companhia possuem baixa relevância em relação ao total de seus
empréstimos e financiamentos.
Os empréstimos e financiamentos de curto prazo totalizavam R$ 163,6 milhões (38,5% do total) em 31 de dezembro de
2015. Diversas modalidades de empréstimos compõem o saldo de empréstimo e financiamentos de curto prazo. Entre
elas temos financiamentos de capital de giro (R$ 72,2 milhões) e parte das linhas de Exim e NCE (R$ 91,4 milhões).
Em 31 de dezembro de 2015, a Companhia também possuía empréstimos e financiamentos atrelados à moeda
estrangeira, que totalizam R$ 58,8 milhões, ou 13,8% de todos os seus empréstimos e financiamentos. Tais empréstimos
foram tomados pela subsidiaria no exterior da Companhia (Argentina) em sua moeda funcional. Portanto, os empréstimos
e financiamentos em moeda estrangeira da Companhia possuem baixa relevância em relação ao total de seus
empréstimos e financiamentos.
Não existe grau de subordinação contratual entre as dívidas da Companhia ou subordinação entre as obrigações
registradas no passivo exigível dos balanços patrimoniais que integram as demonstrações financeiras correspondentes
aos 3 últimos exercícios sociais, razão pela qual os diretores não comentam a respeito.

g)
Limites de utilização dos financiamentos já contratados
A Companhia não possui limites pré-estabelecidos para linhas de financiamento em geral. Apenas para a linha BNDES
existe um limite pré-aprovado de R$ 14,7 milhões (principal).

h)

Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

As tabelas a seguir contêm informações extraídas dos balanços patrimoniais da Companhia referentes a 31 de dezembro
de 2017, 2016 e 2015.
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BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
31.12.17

31.12.16

31.12.15

ATIVO

2.226,1

AV% (a)

2.354,9

AV% (a)

2.477,9

AV% (a)

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações Financeiras
Contas a Receber
Estoques
Tributos a Recuperar
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
Bens destinados a venda
Outros Ativos

1.061,2
41,0
128,1
388,2
352,1
68,7
28,5
54,6

47,7%
1,8%
5,8%
17,4%
15,8%
3,1%
1,3%

1.066,4
31,7
224,8
338,8
338,2
50,3
22,1
60,5

45,3%
1,3%
9,5%
14,4%
14,4%
2,1%
0,9%
2,6%

1.026,9
33,1
118,9
397,7
351,4
44,0
33,2
22,7
25,9

41,4%
1,3%
4,8%
16,0%
14,2%
1,8%
1,3%
0,9%
1,0%

Não circulante
Tributos Diferidos
Empréstimos com partes relacionadas
Tributos a Recuperar
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
Investimentos
Bens destinados a venda
Imobilizado
Intangível
Outros ativos

1.164,9
5,0
20,9
14,4
0,6
7,2
640,3
459,0
17,5

52,3%
0,2%
0,9%
0,6%
0,03%
0,3%
28,8%
20,6%
0,8%

1.288,5
6,2
59,8
23,1
3,6
1,0
13,2
711,2
454,7
15,7

54,7%
0,3%
2,5%
1,0%
0,2%
0,04%
0,6%
30,2%
19,3%
0,7%

1.451,0
6,6
28,6
29,1
3,5
3,1
729,8
637,3
13,0

58,6%
0,3%
1,2%
1,2%
0,1%
0,1%

PASSIVO

2.226,1

AV% (a)

2.354,9

AV% (a)

2.477,9

AV% (a)

2,5%

-

-

29,5%
25,7%
0,5%

Circulante
Obrigações sociais e trabalhistas
Fornecedores
Impostos e contribuições a recolher
Empréstimos e financiamentos
Provisões
Outros passivos

425,8
82,9
171,9
25,4
31,0
44,6
70,0

19,1%
3,7%
7,7%
1,1%
1,4%
2,0%
3,1%

489,0
71,3
134,1
20,6
156,3
43,8
62,9

20,8%
3,0%
5,7%
0,9%
6,6%
1,9%
2,7%

585,4
78,6
127,3
19,7
180,7
45,4
133,7

23,6%
3,2%
5,1%
0,8%
7,3%
1,8%
5,4%

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Tributos diferidos
Provisões
Outros passivos

450,1
145,0
8,5
285,0
11,6

20,2%
6,5%
0,4%
12,8%
0,5%

650,2
343,2
35,7
266,1
5,2

27,6%
14,6%
1,5%
11,3%
0,2%

601,8
299,0
86,6
210,4
5,8

24,3%
12,1%
3,5%
8,5%
0,2%

1.350,2
966,3
280,4
143,6
42,2
(77,5)
(4,8)

60,7%
43,4%
12,6%
6,5%
1,9%
-3,5%
-0,2%

1.215,7
966,3
268,5
60,7
(64,7)
(15,1)

51,6%
41,0%
11,4%

1.290,7
966,3
293,7
26,0
16,0
(11,7)
0,4

52,1%
39,0%
11,9%
1,0%
0,6%
-0,5%
0,02%

Patrimônio líquido consolidado
Capital social realizado
Reservas de lucros
Dividendos adicionais propostos
Ajustes de avaliação patrimonial
Ajustes acumulados de conversão
Participação dos acionistas não controladores

2,6%
-2,7%
-0,6%

A seguir estão descritas as principais variações nas contas patrimoniais.
Ativo Circulante
Em 31 de dezembro de 2017 o ativo circulante consolidado era de R$ 1.061,2 milhões, apresentando uma redução de
R$ 5,2 milhões, ou -0,5%, quando comparado com R$ 1.066,4 milhões em 31 de dezembro de 2016. Essa variação é
composta principalmente por:
·
·
·
·

R$ 49,3 milhões de aumento nas “Contas a receber”, ou 14,6%;
R$ 18,4 milhões de aumento em “Tributos a recuperar”, ou 36,6%;
R$ 13,9 milhões de redução dos “Estoques” ou 4,1%;
R$ 96,7 milhões de redução das “Aplicações financeiras” ou 43% em relação a 2016.

O ativo circulante consolidado apresentou um aumento de R$ 39,5 milhões, ou 3,8%, passando de R$ 1.026,9 milhões em
31 de dezembro de 2015 para R$ 1.066,4 milhões em 31 de dezembro de 2016. Essa variação é composta principalmente
por:
·
·
·

R$ 105,9 milhões de aumento nas “aplicações financeiras”, ou 54,8%, em decorrência da captação de
empréstimos bancários junto às instituições financeiras;
R$ 58,9 milhões de redução de “contas a receber de clientes e demais contas a receber”, ou -14,8%;
R$ 13,2 milhões de redução dos “Estoques” ou 3,8% em relação a 2015.
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Em 31 de dezembro de 2015, o ativo circulante consolidado apresentou uma redução de R$ 68,6 milhões, ou 6,3%,
passando de R$ 1.095,5 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$ 1.026,9 milhões em 31 de dezembro de 2015.
Ativo não Circulante
O ativo não circulante consolidado apresentou uma redução de R$ 123,6 milhões (- 9,6%), passando de
R$ 1.288,5 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$ 1.164,9 milhões em 31 de dezembro de 2017.
Essa variação é composta principalmente por:
·

R$ 70,9 milhões de redução no “imobilizado” (-10%), onde o montante de R$ 51,1 milhões refere-se a baixa
referente a venda da participação da controlada MAHLE Metal Leve Miba Sinterizados Ltda para o controlador
minoritário.

·

R$ 38,9 milhões de redução no “Empréstimos com partes relacionadas” referente a movimentação de valores de
acordo com o contrato de disponibilidades financeiras diárias com a coligada MAHLE Holding Austria GmbH.

·

Em 2016, o ativo não circulante consolidado diminuiu R$ 162,5, passando de R$ 1.451,0 milhões em 31 de
dezembro de 2015 para R$ 1.288,5 milhões em 31 de dezembro de 2016, onde R$ 188,6 milhões refere-se a
redução no “intangível” (-28,7%), em razão do reconhecimento da perda por redução ao valor recuperável
“impairment” referente ao negócio de anéis.

Passivo Circulante
O passivo circulante da Companhia diminuiu R$ 63,2 milhões, ou 12,9%, passando de R$ 489,0 milhões em 31 de
dezembro de 2016 para R$ 425,8 milhões em 31 de dezembro de 2017. Essa variação é explicada principalmente por:
·
·

R$ 125,3 milhões de redução na conta de empréstimos e financiamentos (-80,2%), basicamente em decorrência
da antecipação de pagamento de empréstimo bancários (BNDES-Exim e NCE), todos com vencimento para 2018.
R$ 37,8 milhões de aumento na conta de fornecedores (+28,2%), basicamente em decorrência da negociação do
prazo para pagamento (alongamento).

Em 2016, o passivo circulante da Companhia diminuiu R$ 96,4 milhões, ou – 16,5%, passando de R$ 585,4 milhões em
31 de dezembro de 2015 para R$ 489,0 milhões em 31 de dezembro de 2016.
Passivo não Circulante
Em 2017, passivo não circulante da Companhia diminuiu R$ 200,1 milhões (-30,8%), passando de R$ 650,2 milhões em
31 de dezembro de 2016 para R$ 450,1 milhões em 31 de dezembro de 2017. Essa variação é explicada principalmente
por:
R$ 198,2 milhões de redução na conta de empréstimos e financiamentos (-57,8%), basicamente em decorrência
da antecipação de pagamento de empréstimo bancários (BNDES-Exim e NCE), todos com vencimento para 2018.
Em 2016, passivo não circulante da Companhia aumentou R$ 48,4 milhões (-8%), passando de R$ 601,8 milhões em 31
de dezembro de 2015 para R$ 650,2 milhões em 31 de dezembro de 2016.
·

Patrimônio Líquido
Em 2017, o patrimônio líquido da Companhia aumentou em R$ 134,5 milhões em relação ao ano anterior (+11,1%)
passando de R$ 1.215,7 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$ 1.350,2 milhões em 31 de dezembro de 2017.
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Em 2016, o patrimônio líquido da Companhia reduziu em R$ 75,0 milhões em relação ao ano anterior (-5,8%) passando
de R$ 1.290,7 milhões em 31 de dezembro de 2015 para R$ 1.215,7 milhões em 31 de dezembro de 2016.
Em 2015, o patrimônio líquido da Companhia reduziu em R$ 54,6 milhões em relação ao ano anterior (-4,1%) passando
de R$ 1.345,3 milhões em 31 de dezembro de 2014 para R$ 1.290,7 milhões em 31 de dezembro de 2015.
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10.2. - Resultado operacional e financeiro
a) Resultados das operações da Companhia
(i) Descrição de quaisquer componentes importantes da receita
Quase a totalidade da receita operacional líquida de vendas da Companhia (85,9%, 85,7% e 85,4% nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, respectivamente) advém da venda de componentes para motores.
O restante é proveniente da venda de filtros automotores.
As tabelas a seguir contêm informações extraídas das demonstrações de resultados da Companhia referentes a 31 de
dezembro de 2017, 2016 e 2015.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (CONSOLIDADO)
31.12.17
Receita líquida de venda de bens e/ou serviços

AV%
(a)

31.12.16

AV%
(b)

31.12.15

AV%
(c)

2.264,5

100,0%

2.143,3

100,0%

2.320,1

100,0%

(1.635,8)

-72,2%

(1.550,2)

-72,3%

(1.679,7)

-72,4%

628,7

27,8%

593,1

27,7%

640,4

27,6%

Despesas/receitas operacionais

(321,2)

-14,2%

(567,1)

-26,5%

(362,5)

-15,6%

Despesas com vendas

Custos das vendas
Resultado bruto

(146,9)

-6,5%

(145,9)

-6,8%

(162,1)

-7,0%

Despesas gerais e administrativas

(88,3)

-3,9%

(76,1)

-3,6%

(74,4)

-3,2%

Despesas com desenvolvimento de tecnologia e produtos

(83,4)

-3,7%

(84,9)

-4,0%

(91,0)

-3,9%

(2,2)

-0,1%

(258,0)

-12,0%

(37,0)

-1,6%

(0,4)

-0,02%

(2,2)

-0,1%

2,0

307,5

13,6%

26,0

1,2%

277,9

Outras receitas (despesas) operacionais
Resultado de equivalência patrimonial
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras

0,1%
12,0%

Receitas financeiras

108,4

4,8%

143,8

6,7%

247,9

10,7%

Despesas financeiras

(136,8)

-6,0%

(188,6)

-8,8%

(252,8)

-10,9%

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social

279,1

12,3%

(18,8)

-0,9%

273,0

11,8%

Corrente

(70,7)

-3,1%

(31,6)

-1,5%

(73,7)

-3,2%

Diferido

23,5

1,0%

76,3

3,6%

(2,4)

-0,1%

Lucro líquido do período de operação continuada
Prejuízo de operações descontinuadas

231,9

10,2%

25,9

1,2%

196,9

8,5%

(7,2)

-0,3%

(21,8)

-1,0%

(24,8)

-1,1%

Lucro líquido do período

224,7

9,9%

4,1

0,2%

172,1

7,4%

Participação dos acionistas da Companhia

237,3

10,5%

24,6

1,1%

201,0

8,7%

(12,6)

-0,6%

(20,5)

-1,0%

(28,9)

-1,2%

Participação dos acionistas não controladores
Lucro líquido básico/diluído por ação (em Reais)

1,84949

0,19216

1,56673

Em 2017 a Companhia obteve um lucro líquido de R$ 237,3 milhões. O aumento do lucro líquido em relação ao ano
anterior (R$ 24,6 milhões) foi em razão, principalmente, de no ano anterior ter havido o reconhecimento da perda por
redução ao valor recuperável “impairment” referente ao negócio de anéis no montante de R$ 188,6 milhões.
Em 2016 a Companhia obteve um lucro líquido de R$ 24,6 milhões. A redução do lucro líquido em relação ao ano anterior
(R$ 201,0 milhões) foi em razão, principalmente, do reconhecimento da perda por redução ao valor recuperável
“impairment” referente ao negócio de anéis no montante de R$ 188,6.
Em 2015 a Companhia obteve um lucro líquido de R$ 201,0 milhões. A redução do lucro líquido em relação ao ano
anterior (R$ 208,1 milhões) foi em razão, principalmente, da queda da receita oriunda do mercado de montadoras no
Brasil (EO Local).

A seguir estão descritas as principais variações nas contas de resultados da Companhia.
Receita Operacional Líquida
No ano de 2017, a receita líquida, quando comparada com o ano de 2016, apresentou aumento de 5,7%, atingindo
R$ 2.264,5 milhões. Tal resultado deveu-se ao desempenho dos mercados de peças para reposição local – “Aftermarket”
1
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(+1,9%), de peças para reposição exportação – “Aftermarket” (+10,6%), do mercado equipamento original exportação (1,4%), e equipamento original local (+21,8%).
No ano de 2016, a receita líquida, quando comparada com o ano de 2015, apresentou redução de 7,6%, atingindo
R$ 2.143,3 milhões. Tal resultado deveu-se ao desempenho dos mercados de peças para reposição local – “Aftermarket”
(-1,1%), de peças para reposição exportação – “Aftermarket” (-5,4%), do mercado equipamento original exportação (4,2%), e equipamento original local (-19,8%).
Em 2015, a receita líquida registrou aumento de 4,4% em relação a 2014, atingindo R$ 2.320,1 milhões. Tal resultado
deveu-se, sobretudo, ao desempenho dos mercados de equipamento original exportação (+22,7%), de peças para
reposição exportação – “Aftermarket” (+30,0%) e de peças para reposição local – “Aftermarket” (+0,4%), os quais
compensaram a queda das vendas no mercado local de equipamento original (-15,7%).
Vendas ao mercado interno de equipamento original
Em 2017, a Companhia apresentou receita de R$ 599,2 milhões (R$ 492,0 milhões em 2016), o que representa aumento
de 21,8%, sendo que a receita deste mercado representou 26,5% em relação ao total de receitas da Companhia em 2017
(23,0% em 2016).
O crescimento entre os períodos foram em função do crescimento da produção de veículos neste mercado e a qual foi
alavancada, sobretudo, pelas exportações de veículos a partir do Brasil. As repercussões do avanço da produção no setor
se mostram evidentes. De um lado, o nível de utilização da capacidade instalada aumentou, em função do maior volume
de encomendas tanto para o mercado interno quanto para exportações.
Em 2016, a Companhia apresentou receita de R$ 492,0 milhões (R$ 613,8 milhões em 2015), o que representa queda de
19,8%, sendo que a receita deste mercado representou 23,0% em relação ao total de receitas da Companhia em 2016
(26,5% em 2015).
A receita da Companhia neste mercado foi influenciada principalmente pela queda de 11,0% da produção de veículos no
ano de 2016 e pela descontinuidade da operação da subsidiária MAHLE Hirschvogel Forjas S.A..
Em 2015, as vendas para este mercado alcançaram R$ 613,8 milhões (R$ 728,2 milhões em 2014), representando uma
queda de 15,7% em relação ao mesmo período anterior. Neste mesmo período, este mercado representou 26,5% da
receita da Companhia (32,8% em 2014).
Neste mercado mantivemos a tendência verificada ao longo do ano ao apresentar desempenho superior quando
comparado com a produção de veículos no combinado Brasil mais Argentina, ou seja, enquanto a produção de veículos
apresentou queda de 21,3% em 2015, nossas vendas neste mercado apresentaram retração de 15,7%, resultado da
conquista de novos contratos ao longo de 2014 e com impacto em nossas vendas em 2015 e pela maior presença em
montadoras que vêm apresentando um desempenho melhor que a média do mercado, notadamente as montadoras
asiáticas presentes no Brasil.
Vendas ao mercado interno de Aftermarket
Em 2017, a Companhia, nesse mercado, apresentou receita de R$ 611,0 milhões (R$ 599,4 milhões em 2016), o que
representa um aumento de 1,9%, sendo que a receita deste mercado representou 27,0% em relação ao total de receitas
da Companhia em 2017 (28,0% em 2016). o crescimento foi influenciado pelo aumento no volume das vendas ao
segmento de pesados e que é resultado da retomada, ainda que lenta, da atividade econômica no país. Entre os motivos
para o Aftermarket aquecido nos veículos pesados está o bom momento no setor de usados: cresceram as vendas de
caminhões e ônibus seminovos em 2017, de acordo com a Fenabrave, entidade que reúne as associações de
concessionários.
Em 2016, a Companhia, nesse mercado, apresentou receita de R$ 599,4 milhões (R$ 606,3 milhões em 2015), o que
representa uma queda de 1,1%, sendo que a receita deste mercado representou 28,0% em relação ao total de receitas da
Companhia em 2016 (26,1% em 2015). As vendas foram positivamente influenciadas pelo aumento nas vendas de
componentes para motores, em especial a linha de aplicação para motocicletas e anéis de pistões, pelo crescimento da
2
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linha de filtros, compensadas negativamente pelo desempenho do mercado da linha diesel (segmento de veículos
pesados), a qual foi fortemente influenciada pela queda na atividade econômica.
Em 2015, as vendas ao mercado interno de reposição registraram R$ 606,3 milhões (R$ 603,9 milhões em 2014),
crescimento de 2,4% e representou 26,1% em relação ao total de receitas da Companhia (27,2% em 2014). A acentuada
retração da atividade econômica brasileira verificada ao longo de 2015 trouxe como consequência alguns impactos no
desempenho das vendas do nosso Aftermarket, a saber:
·
·
·

Menor nível de estoque dos nossos clientes em relação a 2014;
Menor utilização dos veículos pesados (aproximadamente 60% das vendas do nosso Aftermarket) e, portanto, menor
necessidade de troca/manutenção;
Participação maior das montadoras no mercado de reposição.

Vendas ao mercado externo de equipamento original
Em 2017, a Companhia apresentou receita de R$ 897,9 milhões (R$ 910,5 milhões em 2016), o que representa uma
redução de 1,4%, sendo que a receita deste mercado representou 39,6% em relação ao total de receitas da Companhia
em 2017 (42,4% em 2016). Em 2017, houve uma redução de -1,4% nas vendas no EO Exportação quando comparado
com 2016. O principal fator foi o impacto negativo da variação cambial de -3,9%, com resultados parcialmente
compensados pelo crescimento em volumes de 2,5%, principalmente alavancados pelas vendas de veículos leves para a
Europa e pesados na América do Norte.
Em 2016, a Companhia apresentou receita de R$ 910,5 milhões (R$ 950,5 milhões em 2015), o que representa uma
redução de 4,2%, sendo que a receita deste mercado representou 42,4% em relação ao total de receitas da Companhia
em 2016 (41% em 2015). O desempenho deste mercado no período é resultado do impacto positivo da variação cambial
verificada entre os períodos e à queda dos volumes influenciada pela dinâmica negativa da produção de veículos pesados
no mercado norte-americano.
Em 2015 as vendas ao mercado externo de equipamento original atingiram R$ 950,5 milhões (R$ 774,6 milhões em
2014), o que representa um crescimento de 22,7%, sendo que a receita deste mercado representou 41% em relação ao
total de receitas da Companhia em 2015 (34,9% em 2014). O impacto da variação cambial verificado entre os períodos foi
o principal fator no crescimento apresentado no ano de 2015.

Vendas ao mercado externo de Aftermarket
Em 2017, a Companhia apresentou receita de R$ 156,4 milhões (R$ 141,4 milhões em 2016), o que representa um
aumento de 10,6%, sendo que a receita deste mercado representou 6,9% em relação ao total de receitas da Companhia
em 2017 (6,6% em 2016). Este crescimento deveu-se, ao aumento de 20,1% no volume das vendas para os países na
América do Sul. Segundo o MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços), os países da Aliança do Pacífico
importaram mais produtos brasileiros em 2017, tendo como base para este movimento a evolução de acordos comerciais
entre os países. Dentre os produtos importados do Brasil estão: veículos para passageiros e automóveis de carga,
motores e componentes para motores. Outro impacto neste mercado deveu-se à variação cambial negativa de -9,5% entre
os períodos. Os principais países para os quais exportamos são Chile, Paraguai, Peru, Bolívia, Uruguai, dentre outros.
Em 2016, a Companhia apresentou receita de R$ 141,4 milhões (R$ 149,5 milhões em 2015), o que representa uma
redução de 5,4%, sendo que a receita deste mercado representou 6,6% em relação ao total de receitas da Companhia em
2016 (6,4% em 2015). O impacto da variação cambial verificado entre os períodos (valorização do real frente ao dólar
norte-americano) aliado ao desempenho abaixo do esperado das vendas de alguns países para os quais exportamos
foram os principais impactos neste mercado para a Companhia.
No ano de 2015 as vendas ao mercado externo de reposição atingiram R$ 149,5 milhões (R$ 115,0 milhões em 2014), o
que representa um crescimento de 30%, sendo que a receita deste mercado representou 6,4% em relação ao total de
receitas da Companhia em 2015 (5,2% em 2014). O impacto da variação cambial verificado entre os períodos foi o
principal fator no crescimento no ano de 2015.
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Custo das vendas
Em 2017, o custo das vendas consolidado, aumentou em R$ 85,6 milhões, ou 5,5%, passando de R$ 1.550,2 milhões em
2016 para R$ 1.635,8 milhões em 2017. A margem bruta registrou alta de 0,1 p.p. em relação ao ano anterior. A
manutenção destes níveis é decorrente do trabalho de adequação da nossa estrutura de custos frente ao cenário do
mercado, desafiador, ao mesmo tempo, na modernização dos nossos processos produtivos buscando melhorar
recorrentemente a nossa competitividade.
O custo das vendas consolidado, em 2016, diminuiu em R$ 142,4 milhões, ou 8,0%, passando de R$ 1.782,4 milhões em
2015 para R$ 1.640,0 em 2016. Em 2015, a margem bruta registrou alta de 0,2 p.p. em relação ao ano anterior. Esta
variação é decorrente do trabalho de adequação da nossa estrutura de custos frente ao cenário do mercado, desafiador,
ao mesmo tempo, na modernização dos nossos processos produtivos buscando melhorar recorrentemente a nossa
competitividade.
O custo das vendas consolidado, em 2015, aumentou em R$ 58,4 milhões, ou 3,4%, passando de R$ 1.724,0 milhões em
2014 para R$ 1.782,4 em 2015. Em 2015, a margem bruta registrou alta de 0,6 p.p. em relação ao ano anterior. Este
aumento decorre, principalmente, da contínua busca de melhoria dos nossos processos produtivos.

Receitas e despesas operacionais
Despesas com vendas
Em 2017 as despesas com vendas corresponderam a 6,5% da receita, enquanto que em 2016 foi de 6,8%, desta forma,
as despesas com vendas apresentou estabilidade quando analisados os períodos.
Em 2016 as despesas com vendas corresponderam a 6,8% da receita, enquanto que em 2015 foi de 6,9%.
Em 2015 as despesas com vendas corresponderam a 6,9% da receita, enquanto que em 2014 foi de 7,1%.
Despesas gerais e administrativas
Em 2017 as despesas gerais e administrativas representaram 3,9% da receita, contra 3,6% em 2016. O aumento deveuse em razão de indenizações oriundas de ajuste no quadro de colaboradores em ambos os períodos analisados.
Em 2016 as despesas gerais e administrativas representaram 4,0% da receita, contra 3,4% em 2015. O aumento entre os
períodos deveu-se, principalmente, ao reajuste salarial nas operações do Brasil e da Argentina e da majoração da alíquota
do Programa Brasil Maior (desoneração da folha de pagamento).
Em 2015 as despesas gerais e administrativas representaram 3,4% da receita, contra 3,1% em 2014. Vale destacar que
as despesas administrativas são compostas também por um montante de R$ 4,6 milhões referente à descontinuidade das
operações da subsidiária MAHLE Hirschvogel Forjas S.A.
Despesas com desenvolvimento de tecnologia e produtos
Em 2017 esta despesa correspondeu a 3,7% da receita líquida de vendas, enquanto que em 2016 correspondeu a 4,0%.
A Companhia tem trabalhado intensamente no desenvolvimento de novas tecnologias, logo, seguimos com nosso foco em
pesquisa e desenvolvimento ao passo em que é um dos principais indicadores de aumento de competitividade. Para isso,
a competência de colaborar com diversos agentes é ponto chave para prospectar cada vez mais rápido novas tecnologias
de ponta e alavancar, assim, nossas oportunidades de negócios.
Em 2016 esta despesa correspondeu a 3,9% da receita líquida de vendas, enquanto que em 2015 correspondeu a 3,8%.
Sendo um dos seus principais diferenciais competitivos, a Companhia entende ser de fundamental importância continuar
com a sua trajetória de investimentos em P&D, desta forma, no ano de 2016 foi mantido o nível histórico destas despesas
em relação à receita.
Em 2015 esta despesa correspondeu a 3,8% da receita líquida de vendas, enquanto que em 2014 correspondeu a 3,2%.
A Companhia entende ser de fundamental importância continuar com a sua trajetória de investimentos em P&D em função
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de atuar em um setor altamente competitivo, demandando, portanto, um alto grau de inovação tecnológica de maneira a
apresentar um diferencial relevante na conquista de novos clientes.
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Em 2017, as outras receitas (despesas) operacionais, líquidas registraram, uma despesa líquida de R$ 2,2 milhões,
apresentando uma variação positiva de R$ 255,8 milhões em relação a 2016. Importante mencionar que em 2016 houve o
registro de despesa não recorrente oriunda provisão para perdas com intangível (impairment do negócio de anéis do
segmento de componentes de motores), a qual não foi verificada em 2017. As principais variações nos períodos eximpairment foram as abaixo:
·
·
·

Provisão/reversão para contingências trabalhistas, cíveis e tributárias;
Ganho na alienação de bens, em função da baixa do ativo pela venda da MAHLE Metal Leve Miba Sinterizados Ltda;
Receita oriunda de Impostos Recuperados (Reintegra).

Em 2016, as outras receitas (despesas) operacionais, líquidas registraram uma despesa líquida de R$ 251,2 milhões,
enquanto que em 2015 o registro foi de uma despesa líquida de R$ 35,2 milhões. As principais variações no período foram
as abaixo:
·
·
·
·

Despesa não recorrente oriunda provisão para perdas com intangível (impairment do negócio de anéis do segmento de
componentes de motores);
Aumento das provisões relacionadas às contingências trabalhistas;
Redução na venda do excedente de energia elétrica (as quais ocorreram em 2015) e reduzida em 2016;
Redução da alíquota relacionada à receita oriunda de Impostos Recuperados (Reintegra).

As outras receitas (despesas) operacionais, líquidas registraram em 2015 uma despesa líquida de R$ 35,2 milhões,
enquanto que em 2014 o registro foi de uma despesa líquida de R$ 8,7 milhões. A variação negativa no período deveu-se,
sobretudo, às despesas com a descontinuidade da operação da MAHLE Hirschvogel Forjas S.A. (R$ 9,3 milhões em
2015), da queda na receita oriunda de impostos recuperados (Reintegra - o qual houve incidência em todos os meses de
2015) e à redução das vendas do excedente de energia elétrica.
Resultado Operacional medido pelo EBITDA
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Em 2017, o EBITDA ajustado foi de R$ 401,8 milhões (R$ 308,7 milhões em 2016), registrando uma margem EBITDA
ajustada de 17,7% (14,4% em 2016), aumento nas vendas no mercado interno de EO (+21,8%), aumento das vendas de
“Aftermarket exportação” (+10,6%), da receita da venda de energia, ganho de alienação de participação de controlada, do
maior impacto do Reintegra em razão do aumento da alíquota.
Em 2016, o EBITDA ajustado foi de R$ 308,7 milhões (R$ 379,0 milhões em 2015), registrando uma margem EBITDA
ajustada de 14,4% (16,3% em 2015), resultado da queda nas vendas no mercado interno de EO, da menor venda de
energia, do menor impacto do Reintegra em razão da redução da alíquota .
Em 2015, o EBITDA ajustado foi de R$ 379,0 milhões (R$ 370,1 milhões em 2014), registrando uma margem EBITDA
ajustada de 16,3% (16,7% em 2014), resultado da queda nas vendas no mercado interno de EO, da menor venda de
energia, do menor impacto do Reintegra em razão da redução da alíquota e pelo aumento das despesas em pesquisa e
desenvolvimento focados, principalmente, em projetos de desenvolvimento de motores concebidos em conjunto com
nossos clientes.

Resultado financeiro líquido
Em 2017 foi registrada uma despesa financeira líquida de R$ 28,4 milhões, enquanto que em 2016, foi de
R$ 44,8 milhões, apresentando uma variação positiva de R$ 16,4 milhões entre os períodos.

A variação positiva dos “Juros (receita - aplicações)” no montante de R$ 11,3 milhões entre 2017 e 2016 é resultado do
aumento dos níveis médios das aplicações financeiras no período (R$ 292,6 milhões e R$ 132,0 milhões,
respectivamente, médias de 2017 e 2016), compensados parcialmente por uma redução nos percentuais de remuneração
(9,4% a.a. e 13,0% a.a., respectivamente médias de 2017 e 2016), conforme demonstrado na tabela abaixo:
¹ - Certificados de Depósito Bancários (CDBs) e
Compromissadas, remunerados em média de 98,4% do
Certificado de Depósito Interbancário (CDI), aplicados
exclusivamente com bancos de primeira linha no Brasil.

Com relação à dívida bruta, houve aumento do volume médio da ordem de 4,1% (de R$ 412,4 milhões para R$ 429,5
milhões, em 2016 e 2017, respectivamente), devido à captação de empréstimos e financiamentos, principalmente,
realizados junto ao BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social) e bancos comerciais (NCE - Nota de
Crédito à Exportação). O custo médio da dívida entre 2017 e 2016 apresentou queda, como pode ser observado na tabela
anterior.
Em 2016 foi registrada uma despesa financeira líquida de R$ 44,8 milhões, enquanto que em 2015, foi de R$ 4,9 milhões,
apresentando uma variação de R$ 39,9 milhões entre os períodos.
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A variação negativa de R$ 1,0 milhão no resultado financeiro, líquido (item “i” da tabela acima) entre o ano de 2016
comparado com o ano de 2015, foi oriunda da variação dos juros líquidos.
A variação dos “Juros (receita - aplicações)” no montante de R$ 16,5 milhões entre os anos é resultado da redução dos
níveis médios das aplicações financeiras no período, concomitante a um aumento nos percentuais de remuneração
(13,0% a.a. e 12,4% a.a., respectivamente médias de 2016 e de 2015). Com relação à dívida bruta, houve redução do
volume médio da ordem de 27,4%, devido às liquidações de empréstimos e financiamentos, principalmente, realizadas
junto ao BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social) e bancos comerciais (NCE - Nota de Crédito à
Exportação). O custo médio da dívida entre os anos aumentou em 0,8 p.p., em razão das liquidações de empréstimos com
menores custos (BNDES e NCEs) além das novas captações (BNDES) com taxas maiores, por ocasião das mudanças no
cenário macroeconômico.
Já para no ano de 2015, apresentou uma despesa financeira líquida de R$ 11,8 milhões, enquanto que em 2014 a
despesa financeira líquida alcançou R$ 16,5 milhões. A principal variação do resultado financeiro líquido (item “i” da tabela
abaixo) de R$ 22,4 milhões é composta pela variação cambial líquida mais resultado com derivativos, devido à maior
volatilidade cambial apresentada durante o ano de 2015.

Com relação ao aumento na variação dos juros líquidos (item “ii” da tabela acima) de R$ 10,9 milhões entre 2014 e 2015,
é resultado do incremento dos níveis médios do endividamento líquido (R$ 215,6 milhões e R$ 321,4 milhões em 2014 e
2015, respectivamente) aliado ao maior custo médio das dívidas que passou de 7,3% em 2014 para 8,6% em 2015, as
quais foram parcialmente compensados pelo aumento das taxas médias de remuneração das aplicações (8,1% e 9,7% em
2014 e 2015, respectivamente).

Imposto de Renda e Contribuição Social
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia provisionou uma despesa de R$ 47,2 milhões com imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro líquido no consolidado (receita de R$ 44,7 milhões em 31 de dezembro de 2016)
conforme detalhado abaixo:
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Ø

Imposto Corrente: atingiu R$ 70,6 milhões, sendo composto principalmente pela despesa gerada pela
controladora e por sua controlada MAHLE Argentina S/A.

Ø

Imposto Diferido: totalizou uma receita de R$ 23,4 milhões sem impacto no caixa, composto principalmente pela
movimentação de provisões e realização das diferenças mensuradas de acordo com Lei 12.973/14.

Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia provisionou uma receita de R$ 45,4 milhões com imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro líquido no consolidado (despesa de R$ 81,0 milhões em 31 de dezembro de 2015), a qual
foi impactada, principalmente, pelo crédito fiscal obtido pela controlada MAHLE Metal Leve GmbH e pela reversão da
parcela de imposto de renda diferido sobre a perda por redução ao valor recuperável do intangível impairment, conforme
detalhado abaixo:
ü

Imposto Corrente: atingiu despesa de R$ 31,6 milhões, sendo composto principalmente por:
(i) despesa de R$ 51,0 milhões, gerada pela controladora e por sua controlada MAHLE Argentina S/A;
(ii) receita de R$ 19,4 milhões, gerada pela controlada MAHLE Metal Leve GmbH, a qual se refere principalmente ao recálculo
da provisão de imposto de renda dos anos de 2014 e 2015 em função de interpretação favorável obtida junto às autoridades
austríacas em março de 2016.

ü

Imposto Diferido: totalizou uma receita de R$ 77,1 milhões, sem impacto no caixa, composto principalmente pela
reversão do passivo diferido no montante de R$ 64,1 milhões decorrente da perda por redução do valor
recuperável do intangível e pelo montante de R$ 7,9 milhões decorrente da realização das diferenças entre os
valores dos ativos mensurados conforme a legislação societária e os valores mensurados de acordo com a
legislação fiscal (Lei 12.973/14).

Em 31 de dezembro de 2015, a despesa com imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido provisionada
pela Companhia foi de R$ 81,0 milhões (R$ 65,5 milhões em 31 de dezembro de 2014) no consolidado. Neste montante,
está incluso o imposto de renda e contribuição social corrente e diferido e a taxa efetiva foi de 46,3% em 31 de dezembro
de 2015 (32,8% em 31 de dezembro de 2014).
Lucro líquido do exercício
Em 2017 o Lucro Líquido atingiu R$ 237,3 milhões (R$ 213,2 milhões ajustados em 2016), o que representa um
crescimento de 11,3% entre os períodos apurados, enquanto que a margem líquida em 2017 foi de 10,5% e 9,9% em
2016 (ajustado).
Em 2016, o lucro líquido ajustado atingiu R$ 213,2 milhões, em função dos ajustes em razão da provisão de R$ 188,6
milhões em 2016 referente ao impairment na recuperabilidade do ativo “ágio” da UGC (unidade geradora de caixa) da
Companhia para o negócio de anéis de pistões; reversão de R$ 64,1 milhões referente a IR/CSSL proveniente do
impairment acima citado.
Em 2015 o lucro líquido atingiu R$ 201,0 milhões (R$ 208,1 milhões em 2014), o que representa uma queda de 3,4%
entre os períodos apurados, enquanto que a margem líquida em 2015 foi de 8,3 e 8,9% em 2014.

(ii)

Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Cenário Macro-Econômico Brasileiro
O ano de 2017 marcou o início do ciclo de recuperação econômica no Brasil após três anos e meio consecutivos em
trajetória de queda. Embora os sinais sejam cada vez mais claros, o ritmo da retomada aconteceu de forma lenta, tendo
como principais desafios a viabilização da reforma da previdência e as reformas fiscais que ainda devem ser discutidas. A
economia segue ainda operando com alto nível de ociosidade dos fatores de produção, refletido nos baixos índices de
utilização da capacidade da indústria e, principalmente, na com alta taxa de desemprego.
Contudo, ao longo de 2017, foram divulgados indicadores de atividade econômica que mostraram sinais compatíveis com
a recuperação gradual da economia brasileira, tais como inflação em níveis mais baixos, aliado aos cortes na taxa de juros
diretamente relacionados à queda da inflação, e o fim dos ajustes em estoques na cadeia produtiva.
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Estes movimentos, em certa medida, criaram um aumento da confiança do consumidor cujo efeito impactou positivamente
a demanda por bens duráveis, dentre os quais veículos. Desta forma, a economia brasileira se apresentou em condições
de encarar as dificuldades para sustentar seu crescimento no longo prazo. Essa melhora de fundamentos refletiu em
movimentos mais favoráveis na produção industrial. Como consequência, o consumo das famílias pode se consolidar
como força motriz da recuperação do crescimento no curto prazo, embora a recuperação do mercado de trabalho ocorra
de modo defasado em relação à atividade econômica como um todo.
O momento mais agudo da crise, ao que parece, já passou. O ano de 2017 foi marcado pelo início da recuperação da
produção e vendas de veículos e que poderá se estender por períodos futuros. Os resultados do setor automotivo
dependeram muito da solução da crise política (após aprovar em 2016 a regra do teto de gastos, que controla as
despesas públicas, o Governo Federal aprovou a reforma trabalhista), alicerçando a confiança do consumidor e do
empresariado, ainda que o cenário político continue instável, em função de expectativas sobre a continuidade das
reformas e ajustes necessários na economia brasileira, da votação da Reforma da Previdência e das eleições
presidenciais marcadas para outubro de 2018.
Em 2016, a economia brasileira, se apresentou novamente desafiadora e com reflexos negativos nos investimentos, na
produção e no consumo. Contudo, iniciou-se um processo de estabilização, amparado por uma redução dos níveis de
estoques em alguns segmentos do mercado (dentre os quais o automotivo) e na melhora na confiança do setor privado,
principalmente no que diz respeito à condução das políticas públicas por parte do novo Governo e o impacto positivo que
estas podem ter numa futura retomada da atividade econômica brasileira. No cenário internacional, a economia europeia
continua apresentando uma perspectiva positiva de crescimento, tendo como pano de fundo o programa de injeção de
recursos, pelo Banco Central Europeu (BCE), naquele mercado, contudo com incertezas econômicas e políticas geradas
pelo rompimento do Reino Unido com a União Europeia, além do fato de acontecerem eleições na Alemanha e França em
2017. Na China a expectativa de crescimento mais moderado em relação aos anos anteriores e nos Estados Unidos há
sinalização de iniciativas de normalização dos juros, sugerindo que a economia americana continue seu ciclo de
recuperação.
Já o ano de 2015 foi marcado pelo registro de um PIB negativo e de inflação alta, além de outros fatores que trouxeram
maior dificuldade para o período. Quando o ano iniciou, já era detectada a necessidade da realização de ajustes fiscais
nas contas do governo, de modo a buscar um equilíbrio necessário para a esperada estabilidade econômica. Contudo, os
cortes de gastos realizados pelo governo não foram suficientes para atingir a meta. O setor privado também sofreu com a
falta de investimentos ao longo do ano, em consequência das quedas internacionais no preço do petróleo e metais, e
internamente, o cenário apresentou-se com incertezas políticas e macroeconômicas, gerou uma queda na confiança da
população brasileira de uma forma geral, o que impactou as vendas e a produção de veículos novos no País. Segundo
informações do MDIC (Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) e Sindipeças (Sindicato Nacional da
Indústria de Componentes para Veículos Automotores) a balança comercial do setor de autopeças registrou um déficit de
U$ 5,59 bilhões no ano de 2015, número este 37,9% inferior ao de 2014. Como consequência direta do desaquecimento
do mercado de automóveis no País, o ano de 2015 terminou com 1.047 concessionárias de veículos e peças fechadas no
Brasil, provocando a perda de 32.000 empregos, segundo dados divulgados pela Fenabrave (Federação Nacional da
Distribuição de Veículos Automotores).
Flutuações nas Taxas de Câmbio
Uma boa parte da receita de vendas da Companhia é oriunda de suas exportações. Desta forma, uma valorização do real
frente às moedas dos seus principais mercados consumidores no exterior, principalmente na região do NAFTA e na União
Europeia, encarecem os seus produtos e serviços quando cotados naquelas moedas, tornando-os menos competitivos e
diminuindo as receitas de suas exportações. Em contrapartida, uma desvalorização do real frente às moedas torna os
seus produtos e serviços mais acessíveis, consequentemente tornando-os mais competitivos e aumentando as receitas de
suas exportações.
Preços de Matérias Primas
O custo dos produtos vendidos da Companhia é afetado pelas oscilações das matérias primas que a mesma utiliza em
seus processos produtivos. Os insumos metálicos, principalmente alumínio, ferro, níquel e cobre e têm grande peso no
seu custo dos produtos vendidos.
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Em 2017, houve crescimento nos preços médios das principais matérias-primas em razão do forte desempenho da
economia mundial. O ano de 2017 foi o primeiro ano desde 2010 em que houve crescimento nas Américas, Europa, China
e Japão. A demanda global aumentou por vários trimestres, contudo, sem ainda, ter havido imediato reflexo nos preços
das commodities. O atraso nos aumentos de preços ocorreu em função da forte produção de metais e outras commodities,
as quais deixaram a economia global com grandes excedentes. Ainda como pano de fundo à dinâmica dos preços médios
destas matérias-primas, temos um crescimento, ainda que incipiente da atividade econômica no Brasil, aliado a um
panorama mundial, do aumento da demanda, puxado principalmente pela retomada da economia chinesa.
Em 2016, houve queda no preços médios das principais matérias-primas em razão da retração da atividade econômica no
Brasil e, principalmente, num panorama mundial, do recuo da demanda, puxado principalmente pela desaceleração da
economia chinesa.
O ano de 2015 apresentou queda no preços médios das principais matérias-primas em razão da retração da atividade
econômica no Brasil e, principalmente, do crescimento em menor escala da economia chinesa.
Custos de Mão de Obra
Como as operações da Companhia envolvem o uso intensivo de mão de obra, os custos com mão de obra têm influência
significativa nos resultados da Companhia. Os reajustes do custo com mão de obra com base nos dissídios coletivos nos
últimos três anos foram de 10,0%, 8,0% e 1,8%, em 2015, 2016 e 2017, respectivamente.
Ganhos de Produtividade e Saltos Tecnológicos
Os contratos de fornecimento da Companhia usualmente possuem cláusula de produtividade anual solicitada pelo cliente,
que prevê repasse de ganhos de produtividade preestabelecidos. Deste modo, é necessário ganhar produtividade para
preservar suas margens.
A Companhia atua em um setor altamente competitivo e que demanda um alto grau de inovação tecnológica. O destaque
em seu setor de atuação se dá em função do foco no desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias, tanto no sentido
do lançamento de novos produtos inovadores quanto em novas aplicações e aprimoramentos dos produtos já existentes,
visando a descommoditização dos mesmos. Os saltos tecnológicos têm historicamente permitido vender produtos e
serviços com margens mais elevadas.

b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volume e
introdução de novos produtos e serviços
Modificação de Preços
Em 2017, houve estabilidade nos preços de seus produtos tanto no mercado interno e externo de equipamento original
como no mercado de peças para reposição.
Taxas de Câmbio
10
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Como a receita de vendas da Companhia para o mercado externo é denominada principalmente em dólar norte americano
e o euro, enquanto que a sua moeda funcional é o real, valorizações da moeda brasileira em relação à moeda estrangeira
têm o efeito de reduzir sua receita de vendas de exportações, ao passo que desvalorizações da moeda brasileira em
relação à moeda estrangeira têm o efeito contrário.
Alteração de Volume
Em 2017 houve crescimento no volume/preço de 9,1% na receita líquida consolidada, resultado este observado em todos
os mercados de atuação da Companhia, quais sejam: mercado interno de montadoras (EO-Doméstico), mercado de
montadoras exportações (EO-Exportação) e mercado de reposição (Aftermarket), resultando em crescimento de 5,7% da
receita líquida em comparação com 2016, conforme tabela abaixo:

Aquisição de Ativos
Não houve aquisição de ativos relevante nos três últimos exercícios sociais.

c)
Impacto da inflação, variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros
no resultado operacional e resultado financeiro da Companhia
A Companhia busca de forma permanente o aprimoramento de seus processos produtivos, logísticos e administrativos a
fim de realizar ganhos de produtividade e demais sinergias para absorver os efeitos dessas variáveis. A Companhia,
ainda, e para minimizar esses efeitos, quando possível mantém contratos de fornecimento com cláusulas de reajuste de
preços e operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos para reduzir sua exposição a riscos financeiros,
principalmente, de taxa câmbio e decorrentes da mudança de preços de commodities de materiais metálicos empregados
na fabricação de seus produtos.
A tabela ao lado mostra os principais indicadores de desempenho da economia brasileira referentes aos exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015.

11
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Impacto da inflação
Os resultados da Companhia podem ser afetados pela inflação, sendo que os custos e as despesas podem ser
reajustados quando os nossos fornecedores ou prestadores de serviços aumentam seus preços, desta forma, nossa
receita bruta também é indiretamente afetada pela inflação, uma vez que, de modo geral, repassamos uma parte dos
aumentos nos custos e despesas para nossos clientes através de aumentos de preços, de forma a mitigar o impacto da
inflação em nossos resultados.
Os diretores informam que os principais insumos utilizados pela Companhia praticamente não sofreram variações em
2017, apesar da queda da inflação no Brasil, pois em contrapartida, houve um aumento de preço, principalmente das
commodities metálicas, no mercado internacional. Adicionalmente, renegociações posteriores junto a fornecedores
ajudaram a equilibrar estes ajustes, mantendo desta forma as margens da empresa em níveis históricos. Nossos preços
de venda são recalculados de acordo com as características de cada pedido e tendem a refletir as condições correntes do
mercado, incorporando aumentos dos custos dos insumos de forma natural.
Em função deste cenário, a Companhia tem conseguido manter o resultado operacional em níveis satisfatórios, uma vez
que obteve sucesso no repasse do aumento desses itens para seus clientes.
Desta forma, a Companhia não realiza cálculo de análise de sensibilidade no tocante à inflação, uma vez que esta é
repassada, em grande parte, no preço final dos nossos produtos.

Variação de preços dos principais insumos e produtos
O custo dos produtos vendidos da Companhia é afetado pelas oscilações do preço das commodities utilizadas em seus
processos produtivos. No segmento de componentes de motores, os insumos metálicos, principalmente alumínio, cobre e
níquel tem grande peso no custo de produtos vendidos da Companhia. No segmento de filtros, papéis filtrantes e resinas
compõem os principais insumos e a variação de preços de tais insumos tende a impactar o custo de produtos vendidos
deste segmento. Contudo, correções são aplicadas também aos custos referentes ao valor agregado, como mão de obra,
energia elétrica e outros. Para tanto, índices são pré-estabelecidos com as montadoras e observada à periodicidade
estabelecida nos contratos, os reajustes são absorvidos pelos clientes (para mais ou para menos).
Para mitigar os riscos com a variação de preços dos principais insumos e produtos, por exemplo, a Companhia adota a
contabilidade de hedge para minimizar o risco de exposição à volatilidade do preço das commodities. A política de
contabilidade de hedge está devidamente formalizada e determina os objetos de hedge passíveis de designação; os
instrumentos de hedge autorizados; e a metodologia adotada para avaliar a efetividade da relação de hedge, de forma
que, caso ocorram alterações futuras nos preços das commodities não incorram impactos significativos no resultado da
Companhia.
Este cenário de análise e controle da variação de preços dos principais insumos e produtos foi observado nos anos de
2015, 2016 e 2017.
A tabela abaixo demonstra a posição em aberto em 31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro
de 2015:

Para efeito de análise de sensibilidade das operações de commodities, a administração adotou como cenário provável os
valores reconhecidos contabilmente apurados pelos preços projetados divulgados pela London Metal Exchange e taxas de
câmbio no Banco Central do Brasil em 31 de dezembro de 2017. Como referência, aos demais cenários, foram
considerados a apreciação e a deterioração dos preços utilizados para apuração dos registros contábeis. Para cada novo
cenário (apreciação e a deterioração) foram estimados variações de 25% e 50% dos preços no cenário provável. A
metodologia adotada para apuração dos saldos apresentados no quadro abaixo, consistiu em substituir a taxa de câmbio
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e preços das commodities do fechamento de 31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de
2015 utilizadas para fins de registro contábil, pelas taxas e preços estressados apurados conforme cenários abaixo.

Foi utilizada a taxa de venda da moeda USD e os preços dos metais (SPOT) divulgada em 31 de dezembro de 2017, 31
de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015 pelo Banco Central do Brasil (PTAX) e pela LME (London Metal
Exchange), respectivamente.
Câmbio
A instabilidade cambial pode afetar adversamente a economia brasileira, logo, a Companhia é diretamente afetada por
flutuações nas taxas de câmbio, já que parte da sua receita é proveniente de exportações, pois, a Companhia pode ser
considerada exportadora líquida, ou seja, as suas exportações superam as suas importações. Este é um risco decorrente
da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio das moedas estrangeiras utilizadas pela Companhia, logo, a
Companhia contrata instrumentos de proteção tanto para as exposições cambiais oriundas das operações incorridas
(Fluxo de caixa efetivo) quanto para exposições oriundas das expectativas traçadas no Plano Econômico (Fluxo de caixa
orçado).
Para exposições cambiais, a Companhia e suas controladas contratam operações com instrumentos financeiros
derivativos do tipo termo de moeda denominada “Non Deliverable Forward - NDF”, onde a política de proteção cambial
determina que o “hedge” contratado pela Companhia deverá limitar a perda referente à desvalorização cambial em relação
ao lucro líquido projetado para o exercício em curso. Essa limitação define o teto ou a exposição cambial máxima
permitida à Companhia.
A posição da Companhia é short (vendida – USD e Euro), pois há um volume de moeda ativa significativo, devido ao
mercado de exportação, e consequentemente há um risco de valorização da moeda brasileira (Real) frente a estas
moedas. Já no caso das operações de JPY a nossa posição é comprada (long).
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo líquido de exposição cambial da Companhia equivalentes em dólares norteamericanos (Euros e Ienes convertidos em dólares norte-americanos) foi de USD 3.700 mil, conforme demonstrado no
quadro abaixo:
13
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Em 31 de dezembro de 2016, o saldo líquido de exposição cambial da Companhia equivalentes em dólares norteamericanos (Euros e Ienes convertidos em dólares norte-americanos) foi de USD 4.526 mil, conforme demonstrado no
quadro abaixo:

Em 31 de dezembro de 2015, o saldo líquido de exposição cambial da Companhia equivalentes em dólares norteamericanos (Euros e Ienes convertidos em dólares norte-americanos) foi de USD 1.508 mil, conforme demonstrado no
quadro abaixo:

A Companhia, para fins de análise de sensibilidade dos riscos de mercado, analisa conjuntamente as posições ativas e
passivas indexadas em moeda estrangeira. Para a análise de sensibilidade das operações indexadas em moeda
estrangeira, a administração adotou como cenário provável os valores reconhecidos contabilmente apurados pelas taxas
de câmbio divulgadas pelo Banco Central do Brasil. Como referência, aos demais cenários, foram considerados a
apreciação e deterioração sobre a taxa de câmbio utilizada para apuração dos saldos apresentados nos registros
contábeis. Para cada um dos cenários (apreciação de deterioração) foram estimados variações de 25% e 50% do real no
cenário provável.
A metodologia adotada para apuração dos saldos apresentados nos quadros abaixo, consistiu em substituir a taxa de
câmbio de fechamento utilizada para fins registro contábil pelas taxas estressadas conforme cenários abaixo:
Análise de sensibilidade das exposições cambiais oriundas das operações incorridas (Fluxo de caixa efetivo):
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Nas análises a seguir foram utilizadas as taxas de venda divulgadas em 31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de
2016 e 31 de dezembro de 2015 pelo Banco Central do Brasil para as moedas USD, EUR e JPY.

(*) Valores em milhares.
(**) Taxa média de Embarque das Cambiais que compõem o saldo líquido de exposição cambial.

15
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Análise de sensibilidade do Fluxo de caixa orçado - Exposição em moedas estrangeiras

Taxa de juros
Taxas de juros normalmente são associadas ao nível de inflação e o efeito desta e das medidas governamentais
destinadas a combatê-la podem contribuir significativamente para a incerteza econômica, podendo afetar negativamente
as atividades da Companhia.
A Companhia busca diversificar a captação de recursos em termos de taxas pré-fixadas ou pós-fixadas com papéis
lastreados em CDI e TJLP, de forma que, quaisquer resultados oriundos da volatilidade desses indexadores não incorram
em nenhum resultado significativo.
Dada essa condição de taxas a Companhia entende que volatilidade nas taxas de juros praticadas, não incorre em
nenhum impacto significativo em seu resultado. Dessa forma, a Companhia mantém ativo ou passivo financeiro de taxa de
juros fixa pelo custo amortizado, e não designa derivativos (swaps de taxa de juros) como instrumentos de proteção sob
um modelo de contabilidade de hedge de valor justo e tão pouco efetua análise de sensibilidade na variação das taxas de
juros. De modo geral todas as taxas são acompanhadas permanentemente pela Administração, analisando eventuais
variações e, em sendo necessário, efetuará tais análises e aplicação de instrumentos de proteção.

16
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10.3. - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados nas demonstrações financeiras
a) Introdução ou alienação de segmento operacional
Não houve introdução ou alienação de segmento operacional.
b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Não houve constituição, aquisição ou alienação de participação societária.
c) Eventos ou operações não usuais
Em 30 de junho de 2017, conforme comunicado ao mercado em 09 de maio de 2017, a Companhia concluiu a venda de
60% das cotas que a MAHLE Metal Leve S.A. possuía no capital social da MAHLE Metal Leve Miba Sinterizados Ltda
para a Miba Sinter Holding GmbH & Co KG.
Em 2016 houve provisão de R$ 188,6 milhões referente ao impairment na recuperabilidade do ativo “ágio” da UGC
(unidade geradora de caixa) da Companhia para o negócio de anéis de pistões
A adoção das IFRS pela Companhia iniciada em 2010, e suas revisões nos anos posteriores, tiveram efeito relevante no
preparo de suas demonstrações financeiras e na contabilização de seus resultados operacionais e posição patrimonial,
mas não na geração de caixa da Companhia.
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10.4. - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfase presentes no parecer do auditor
a) Mudanças significativas nas práticas contábeis
Em 2008 novos dispositivos à Lei das Sociedades por Ações foram introduzidos visando, principalmente, possibilitar o
processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes das práticas contábeis
internacionais (International Financial Reporting Standards - IFRS), e permitir que novas normas e procedimentos
contábeis sejam expedidos pela CVM em consonância com os padrões internacionais de contabilidade.
Como parte deste processo de harmonização às práticas contábeis internacionais, a Companhia vem adotando como
base para a apresentação e elaboração das suas demonstrações contábeis os pronunciamentos contábeis emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pela CVM e pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Estão destacados adiante os principais pronunciamentos aplicados às demonstrações contábeis e notas explicativas da
Companhia para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015.
·

Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao Valor (Impairment)

·

Pronunciamento Técnico CPC 05 – Divulgação sobre Partes Relacionadas

·

Pronunciamento Técnico CPC 18 – Investimento em Coligada e Controlada

·

Pronunciamento Técnico CPC 19 – Estoques

·

Pronunciamento Técnico CPC 22 – Informações por Segmento.

·

Pronunciamento Técnico CPC 27 – Ativo Imobilizado e Interpretação Técnica ICPC 10 - Interpretação sobre a
Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para Investimento dos Pronunciamentos Técnicos CPCs 27,
31, 37, 43 e CPC 04 “Ativo Intangível”;

·

Pronunciamento Técnico CPC 32 – Tributos sobre o lucro

·

Pronunciamento Técnico CPC 36 – Demonstrações Consolidadas

·

Pronunciamentos Técnicos CPCs 38, 39 e 40 – Instrumentos Financeiros: Apresentação, Mensuração e
Evidenciação.

Novos pronunciamentos contábeis vigentes no exercício
As seguintes novas normas foram emitidas pelo IASB, mas não estão em vigor para o exercício de 2017. A adoção
antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamento
Contábeis (CPC).
· NBC TG 48 (CPC 48) - "Instrumentos Financeiros" - IFRS 9 – Financial Instruments: aborda a classificação,
a mensuração e o reconhecimento de ativos e passivos financeiros. A versão completa do IFRS 9 foi
publicada em julho de 2014, com vigência para 1o de janeiro de 2018, e substitui a orientação no IAS
39/CPC38, que diz respeito à classificação e à mensuração de instrumentos financeiros. As principais
alterações que o IFRS 9 traz são: (i) novos critérios de classificação de ativos financeiros; (ii) novo modelo
de impairment para ativos financeiros, híbrido de perdas esperadas e incorridas, em substituição ao modelo
atual de perdas incorridas; e (iii) flexibilização das exigências para adoção da contabilidade de hedge.
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·

NBC TG 47 (CPC 47) - "Receita de Contratos com Clientes" IFRS 15 – Revenue from Contracts with
Custumers: essa nova norma traz os princípios que uma entidade aplicará para determinar a mensuração
da receita e quando ela é reconhecida. Essa norma baseia-se no princípio de que a receita é reconhecida
quando o controle de um bem ou serviço é transferido a um cliente, assim, o princípio de controle substituirá
o princípio de riscos e benefícios. Ela entra em vigor em 1o de janeiro de 2018 e substitui a IAS 11/CPC17 "Contratos de Construção", IAS 18/CPC 30 - "Receitas" e correspondentes interpretações.

As novas regras serão aplicadas retrospectivamente a partir de 1º de janeiro de 2018, com os expedientes práticos
permitidos de acordo com a norma. Os comparativos para 2017 não serão atualizados.
A Administração já iniciou entendimento dos impactos da adoção das novas normas contábeis e não identificou impactos
materiais até o momento, visando analise aprimorada dos ativos financeiros (IFRS 9) e à luz dos acordos comerciais: bem
como as práticas contábeis de reconhecimento de receitas adotadas atualmente (IFRS 15).
Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto
significativo sobre as demonstrações financeiras do Grupo.

Sumário das principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente em todos os exercícios apresentados
nessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

a. Base de consolidação
i.

Controladas
O Grupo controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos variáveis advindos de
seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a
entidade. As demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas demonstrações financeiras
consolidadas a partir da data em que o Grupo obtiver o controle até a data em que o controle deixa de existir. As
políticas contábeis de controladas estão alinhadas com as políticas adotadas pelo Grupo.
Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, as informações financeiras de controladas, são
reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. A consolidação de controladas incorpora as contas
totais de ativos, passivos e resultados e distingue a participação de acionistas não controladores no balanço
patrimonial e na demonstração do resultado consolidado, correspondente ao percentual de participação nas
controladas.

ii. Transações eliminadas na consolidação
Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas derivadas de transações intragrupo, são
eliminados na preparação das demonstrações financeiras consolidadas.
Ganhos não realizados oriundos de transações com companhias investidas registrados por equivalência
patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da participação da Companhia na investida.
Prejuízos não realizados são eliminados da mesma maneira como são eliminados os ganhos não realizados, mas
somente até o ponto em que não haja evidência de perda por redução do valor recuperável.

b. Moeda estrangeira
i.

Transações em moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira são convertidas para as respectivas moedas funcionais das entidades do
Grupo pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados
em moedas estrangeiras na data de apresentação são reconvertidas para a moeda funcional à taxa de câmbio
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apurada naquela data.
O ganho ou perda cambial em itens monetários é a diferença entre o custo amortizado da moeda funcional no
começo do exercício, ajustado por juros e pagamentos efetivos durante o exercício quando aplicável e o custo
amortizado em moeda estrangeira à taxa de câmbio no final do exercício de apresentação. Ativos e passivos não
monetários denominados em moedas estrangeiras que são mensurados pelo valor justo são reconvertidos para a
moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi apurado. As diferenças de moedas
estrangeiras resultantes na reconversão são reconhecidas no resultado, com exceção das diferenças resultantes
na reconversão de uma proteção (hedge) de fluxo de caixa, os quais são reconhecidas em outros resultados
abrangentes.

ii. Operações no exterior
Os ativos e passivos de operações no exterior, são convertidos para Real às taxas de câmbio apuradas na data
de apresentação. As receitas e despesas de operações no exterior são convertidas em Real às taxas de câmbio
utilizando as taxas mensais.
Os efeitos das diferenças de moedas estrangeiras são reconhecidos em outros resultados abrangentes, e
apresentados no patrimônio líquido.

c. Instrumentos financeiros
i.

Classificação
O Grupo classifica os ativos e passivos financeiros sob as seguintes categorias:
a) empréstimos e recebíveis;
b) outros passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado e;

ii.

c) derivativos mensurados ao valor justo por meio de resultado, a menos que tenham sido designados como
instrumentos de hedge.
Reconhecimento e mensuração
O Grupo reconhece os instrumentos financeiros nas suas demonstrações financeiras quando, e apenas quando,
a entidade se tornar parte das disposições contratuais do instrumento.
Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo e, após o reconhecimento inicial,
somados aos custos de transações que sejam diretamente atribuídos à aquisição ou emissão do ativo ou passivo
financeiro, pelo custo ou pelo custo amortizado com base no método da taxa efetiva de juros, quando esses
instrumentos financeiros são classificados nas categorias: i) empréstimos e recebíveis e ii) outros passivos
financeiros.
Todos os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual o Grupo se torna
uma parte das disposições contratuais do instrumento.
Os Instrumentos financeiros derivativos são reconhecidos ao seu valor justo.
Os ativos financeiros são baixados
quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham
sido transferidos; neste último caso, desde que o Grupo tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os
benefícios de propriedade. O Grupo baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas.

iii.

Avaliação de recuperabilidade de ativos financeiros
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de
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apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um
ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após
o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa
futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável.
Ao avaliar a perda de valor recuperável de forma coletiva o Grupo utiliza tendências históricas da probabilidade
de inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para refletir o julgamento
da Administração quanto às premissas se as condições econômicas e de crédito atuais são tais que as perdas
reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas tendências históricas.
Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro medido pelo custo amortizado é calculada
como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados descontados à
taxa de juros efetiva original do ativo.
As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão contra recebíveis. Os juros
sobre o ativo que perdeu valor continuam sendo reconhecidos através da reversão do desconto. Quando um
evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no
resultado.
A provisão de crédito para liquidação duvidosa foi calculada com base na análise de riscos dos créditos, que
contempla o histórico de perdas, a situação individual dos clientes, a situação do grupo econômico ao qual
pertencem, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos consultores jurídicos. Adicionalmente, todos os
títulos vencidos a mais de 120 dias são provisionados, exceto para partes relacionadas que possuem
tratamentos próprios. A Administração considera suficiente a provisão para cobrir eventuais perdas sobre os
valores a receber.
iv.

Caixa e equivalentes de caixa
Incluem os saldos de caixa, numerários em trânsito, depósitos bancários e aplicações financeiras cujo
vencimento seja de até 90 dias da data da aplicação, registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos
até a data do balanço, que não supera o valor de mercado.
As aplicações financeiras são reconhecidas e mensuradas pelo valor justo e os resultados financeiros auferidos
nessas operações são alocados diretamente ao resultado.

v.

Contas a receber de clientes e partes relacionadas
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias ou prestação de
serviços no curso normal das atividades do Grupo. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos
(ou outro prazo que atenda o ciclo normal de operação do Grupo), as contas a receber são classificadas no ativo
circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.
As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente,
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão para créditos
de liquidação duvidosa ("PCLD" ou impairment).

vi.

Empréstimos e financiamentos
São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no momento do recebimento dos recursos, líquidos dos custos
de transação nos casos aplicáveis. Em seguida, passam a ser mensurados pelo custo amortizado, isto é,
acrescidos de encargos, juros e variações monetárias e cambiais conforme previsto contratualmente, com base
no método da taxa efetiva de juros, conforme demonstrado na nota explicativa nº 19.

vii. Contas a pagar aos fornecedores e partes relacionadas
As contas a pagar aos fornecedores e partes relacionadas são obrigações a pagar por bens ou serviços que
foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento
for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não
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circulante.
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado
com o uso do método de taxa efetiva de juros.
viii. Instrumentos financeiros derivativos e atividades de hedge
Para proteger o saldo de exposição cambial das contas a receber e a pagar em moeda estrangeira do Grupo às
variações nas taxas de câmbio e nas oscilações nos preços das matérias-primas (níquel, cobre, alumínio), o
Grupo utiliza instrumentos financeiros derivativos. Esses instrumentos consistem substancialmente de operações
de venda e compra de contratos a termo.
Os instrumentos financeiros derivativos são reconhecidos e mensurados inicialmente pelo seu valor justo. Os
custos de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Posteriormente ao
reconhecimento e mensuração inicial, os derivativos são mensurados pelo seu valor justo, e as alterações são
contabilizadas no resultado, exceto nas circunstâncias descritas abaixo para contabilização de operações de
hedge accounting.
Hedge accounting é a designação de um ou mais contratos com instrumentos financeiros derivativos realizados
com terceiros, com o objetivo de compensar, no todo ou em parte, os riscos decorrentes da exposição às
variações no fluxo de caixa ou no valor justo de qualquer ativo, passivo, compromisso ou transação futura
prevista, desde que esta designação seja efetiva.

·

Hedge de fluxo de caixa
É o hedge da exposição à variabilidade nos fluxos de caixa que podem impactar o resultado do Grupo, dos
quais se destacam: operações sobre contas a receber e a pagar em moeda estrangeira, vendas a serem
realizadas e commodities a serem adquiridas. As alterações no valor justo do instrumento financeiro
derivativo como hedge de fluxo de caixa são reconhecidas diretamente no patrimônio líquido, na medida em
que o hedge é considerado efetivo. Se o hedge não for considerado efetivo, as alterações do valor justo são
consideradas no resultado. O ganho ou perda acumulado no patrimônio líquido na rubrica “ajustes de
avaliação patrimonial” é transferido para o resultado ao mesmo tempo em que o item protegido de hedge
afetar o resultado ou quando o critério para a contabilização de hedge é descontinuado.

d. Imobilizado
i.

Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação
acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. O custo de determinados itens do
imobilizado foi apurado por referência à reavaliação até o exercício de 2008, anteriormente permitida no BRGAAP.
O Grupo optou por reavaliar os ativos imobilizados pelo custo atribuído (deemed cost) na data de abertura do
exercício de 2009. Os efeitos do custo atribuído aumentaram o ativo imobilizado tendo como contrapartida o
patrimônio líquido, líquido dos efeitos fiscais (veja nota explicativa nº 15).
A política de dividendos não foi alterada pelo Grupo em razão dos efeitos da adoção do valor justo como custo
atribuído e do consequente aumento na despesa de depreciação nos exercícios futuros a adoção.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos
advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras
receitas/despesas no resultado.

ii. Depreciação
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Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil
econômica estimada de cada componente. Terrenos não são depreciados. A revisão da vida útil é realizada
anualmente.
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso.
As vidas úteis estimadas para os exercícios correntes estão demonstradas na nota explicativa nº 15.

e. Ativos intangíveis e ágio
i.

Ágio
Os ágios com base na expectativa de rentabilidade futura (goodwill) foram apurados em aquisições de
participações societárias, fundamentados na expectativa de rentabilidade futura dos investimentos. Esses ágios
são decorrentes da diferença entre o valor de aquisição e o valor justo de mercado do patrimônio líquido das
controladas, apurados na data de aquisição, e estão fundamentados na rentabilidade futura, com base na
projeção de resultados da respectiva investida, determinados utilizando-se o critério de fluxo de caixa descontado,
para um período projetivo de cinco anos.
Para o goodwill gerado na aquisição de sua controlada no exterior, MAHLE Argentina S.A., a Companhia passou a
considerar como um item não monetário e, portanto, convertido para a moeda funcional da Companhia com base
na taxa de conversão da data da transação.
O ágio é medido pelo custo deduzido das perdas por redução ao valor recuperável.

Esses ágios não são amortizados pela fundamentação de vida útil infinita e, anualmente, a Companhia avalia a
recuperabilidade do ágio sobre investimentos, utilizando, para tanto, práticas consideradas de mercado,
principalmente o fluxo de caixa descontado de suas unidades que possuem ágio alocado.
ii. Outros ativos intangíveis
Outros ativos intangíveis que são adquiridos pelo Grupo e que têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo,
deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas.
Os gastos com aquisição e instalação de direitos de uso de softwares são capitalizados de acordo com os
benefícios econômicos futuros que fluirão para o Grupo e amortizados, conforme as taxas mencionadas na nota
explicativa nº 16 e os gastos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesas quando
incorridos.
Os softwares comprados são capitalizados individualmente em conta específica de software, enquanto aqueles
que fazem parte da funcionalidade de um equipamento são capitalizados como parte do mesmo desde que seja
exclusivo deste equipamento.
Os direitos de uso são capitalizados através dos investimentos incorridos no exercício. Os direitos de uso no
Grupo referem-se: direito de exclusividade de produção; direito de servidão de passagem ao Centro Tecnológico
na cidade de Jundiaí; custo de desenvolvimento de produtos derivados da tecnologia de fermentação e adjacentes
relacionados à produção de etanol.
Os direitos de uso referente ao custo de desenvolvimento de produtos são amortizados, conforme as taxas
mencionadas na nota explicativa nº 16 e os demais direitos serão avaliados através de provisões para perdas por
redução ao valor recuperável de intangível (impairment).
iii. Despesas e investimentos com desenvolvimento de tecnologia e produtos
Os gastos com pesquisas e desenvolvimentos ou outros conhecimentos em um plano de projeto visando à
produção de materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas ou serviços novos ou substancialmente
aprimorados antes do início de sua produção comercial ou do seu uso realizados pelo centro de pesquisas
tecnológicas do Grupo são contabilizados como despesas (pesquisas) ou investimentos (desenvolvimento) de
acordo com a sua natureza e projeções que resultem em benefícios econômicos futuros para o Grupo.
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iv. Amortização
Quando aplicável, a amortização de ativos intangíveis é reconhecida no resultado baseando-se no método linear
com relação às vidas úteis definidas, a partir da data em que estes estão disponíveis para uso.
As vidas úteis definidas para os exercícios correntes estão descritas na nota explicativa nº 16.
Métodos de amortização, vidas úteis e valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro
e ajustados caso seja aplicável.

f. Ativos não circulantes mantidos para venda
Os ativos não circulantes são classificados como ativos mantidos para venda quando seu valor contábil for
recuperável, principalmente, por meio de uma venda e quando essa venda for praticamente certa em até 12 meses.
Estes ativos são avaliados pelo menor valor entre o valor contábil e o valor justo menos os custos de venda.

g. Estoques
Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido é o
preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados de conclusão e despesas de
vendas.
Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, o qual não excede aos valores de reposição
ou de realização. Os custos das vendas compreendem a transferência do patrimônio, líquido de qualquer ganho ou
perda do hedge de fluxo de caixa referente às compras de matérias-primas.

h. Redução ao valor recuperável – Impairment
i.

Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros do Grupo, que não são estoques, imposto de renda e contribuição
social diferidos, são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor
recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. No caso de ágio e ativos
intangíveis com vida útil indefinida ou ativos intangíveis em desenvolvimento que ainda não estejam disponíveis
para uso, o valor recuperável é estimado no mínimo anualmente.
Para fins do teste do valor recuperável do ágio, o montante do ágio apurado em uma combinação de negócios é
alocado á unidade geradora de caixa ou “UGC”, ou ao grupo de UGCs para o qual o benefício das sinergias da
combinação é esperado. Essa alocação reflete o menor nível no qual o ágio é monitorado para fins internos e não
é maior que um segmento operacional determinado de acordo com a NBC TG 22 (CPC 22) – Informações por
segmento / IFRS 8 – Operating segments.
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil de um ativo ou sua UGC exceda
seu valor recuperável estimado. Perdas de valor são reconhecidas no resultado. Perdas no valor recuperável
relacionadas às UGCs são alocadas inicialmente para reduzir o valor contábil de qualquer ágio alocado às UGCs.
Quanto a outros ativos, as perdas de valor recuperável reconhecidas em exercícios anteriores são avaliadas a
cada data de apresentação para quaisquer indicações de que a perda tenha aumentado, diminuído ou não mais
exista. Uma perda de valor é revertida caso tenha havido uma mudança nas estimativas usadas para determinar o
valor recuperável. Uma perda por redução ao valor recuperável é revertida somente na condição em que o valor
contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso
a perda de valor não tivesse sido reconhecida.
Os bens do imobilizado e intangível, quando aplicável a outros ativos, são avaliados anualmente para identificar
evidências de perdas não recuperáveis, primariamente utilizando o contexto de indícios internos e externos que
interfiram na recuperação destes ativos, com base sempre em eventos ou alterações significativas, que indicarem
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que o valor contábil pode não ser recuperável.
Quando aplicável, caso houver perda decorrente das situações em que o valor contábil do ativo ultrapasse seu
valor recuperável, definido pelo maior valor entre o valor em uso do ativo e o valor líquido de venda do ativo, esta
é reconhecida no resultado do exercício, não podendo ser revertida quando for relacionada a ágio por expectativa
de rentabilidade futura (goodwill).
Para fins de avaliação do valor recuperável, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam
fluxos de caixa identificáveis separadamente (UGC).

i. Investimentos
Os investimentos em controladas nas quais a controladora detém o controle ou com influência significativa nas
demonstrações financeiras individuais da controladora são avaliados pelo método de equivalência patrimonial,
conforme divulgado na nota explicativa nº 14.
As demonstrações financeiras das controladas com sede no exterior são convertidas para reais utilizando-se os
seguintes critérios:

j.

·

Contas ativas e passivas pela taxa de câmbio de fechamento.

·

Contas específicas no patrimônio líquido pela taxa histórica das transações ou movimentações.

·

Contas de resultado pela taxa de câmbio média de cada mês.

As diferenças cambiais de controladas no exterior são lançadas na rubrica específica do patrimônio líquido da
Companhia denominada “ajustes acumulados de conversão”. A realização destes ajustes de variações cambiais
ocorre com a realização do investimento, ou seja, a alienação.
Demais ativos circulantes e não circulantes
São apresentados ao valor de custo, acrescido dos rendimentos e das variações monetárias auferidas, quando
aplicáveis, e deduzidos de provisão para refletir o valor de realização, quando necessário.

k. Passivos

l.

Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte
na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Alguns passivos envolvem incertezas
quanto ao prazo e valor, sendo estimados na medida em que são incorridos e registrados por meio de provisão. As
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
Benefícios a empregados
O Grupo concede benefícios basicamente em bases mensais, reconhecidos contabilmente.
A descrição dos principais planos de benefícios concedidos aos empregados estão descritas na nota explicativa nº 34.
i.

Plano de Previdência Complementar - Modalidade de contribuição definida
Um plano de contribuição definida é um plano de benefícios pós-emprego sob o qual uma entidade paga
contribuições fixas para uma entidade separada (Fundo de previdência) e não terá nenhuma obrigação legal ou
construtiva de pagar valores adicionais. As obrigações por contribuições aos planos de pensão de contribuição
definida são reconhecidas como despesas de benefícios a empregados no resultado nos exercícios durante os quais
serviços são prestados pelos empregados.
O Grupo mantém plano de Previdência Aberta Complementar, estruturado no Regime Financeiro de Capitalização,
na Modalidade de Contribuição Variável, descrito em regulamento específico, devidamente aprovado pela
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, através do Processo de nº 15414.004168/2005/12.
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ii. Benefícios de curto prazo a empregados
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada e são
incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado.
O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob os planos de bonificação em dinheiro ou participação
nos lucros de curto prazo se o Grupo tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos
passados de pagar esse valor em função de serviço prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de
maneira confiável.

m. Provisões
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se o Grupo tem uma obrigação presente ou não
formalizada que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para
liquidar a obrigação.
i.

Garantias
Uma provisão para garantias é reconhecida quando os produtos ou serviços são vendidos.
A provisão é baseada em dados históricos de garantia e uma ponderação de todas as probabilidades de
desembolsos.

ii. Perdas em contratos
Uma provisão para perdas em contratos é reconhecida em montantes suficientes para fazer face às perdas em
contratos de vendas já firmados e para as suas estimativas de perdas já previstas, em que a Administração tem
expectativa de incorrer em margens negativas. O Grupo reconhece, antes de constituir a provisão, qualquer perda
por redução ao valor recuperável de valor em ativos relacionados com aquele contrato.
iii. Reestruturação
Uma provisão de reestruturação é reconhecida, quando o Grupo tem uma obrigação presente ou não formalizada
como resultado de eventos já ocorridos, é provável que uma saída de recurso seja necessária para liquidar a
obrigação. As provisões para reestruturação compreendem por pagamentos por rescisão de vínculo empregatício.
As provisões não incluem perdas operacionais futuras.
iv. Contingências e depósitos judiciais vinculados a processos judiciais
As respectivas provisões para contingências foram constituídas considerando a estimativa feita pelos assessores
jurídicos, para os processos cuja probabilidade de perda nos respectivos desfechos foi avaliada como provável e
demais obrigações legais não vinculadas. O Grupo é parte envolvida em processos cíveis, trabalhistas e tributários,
e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são
amparadas por depósitos judiciais.

n. Receita operacional

i.

A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos, das bonificações e dos descontos,
bem como das eliminações das vendas entre empresas do Grupo.
Venda de bens
A receita operacional da venda de bens no curso normal das atividades é medida pelo valor justo da contraprestação
recebida ou a receber.
A receita operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e benefícios mais
significativos inerentes à propriedade dos bens foram transferidos para o comprador, de que for provável que os
benefícios econômicos financeiros fluirão para o Grupo, de que os custos associados e a possível devolução de
mercadorias pode ser estimada de maneira confiável, de que não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos,
e de que o valor da receita operacional possa ser mensurada de maneira confiável.
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ii. Serviços
A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado com base na finalização do serviço executado, ou seja,
no momento em que os beneficios econômicos associados a transação fluírem para o Grupo.

o. Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem as variações de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do
resultado e ganhos nos instrumentos de hedge que são reconhecidos no resultado. A receita de juros é
reconhecida no resultado, através do método de taxa de juros efetiva.
As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos, variações de ativos e passivos
financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e perdas nos instrumentos de hedge que estão
reconhecidos no resultado.

p. Tributação
i.

Tributos indiretos
As receitas de vendas e serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas
básicas:

ICMS
IPI
PIS
COFINS
ISS

Estado de
São Paulo

Estado de
Minas Gerais

4% e 18%
4% a 16%
1,65% a 2,30%
7,60% a 10,80%
2% a 5%

4% e 18%
4% a 16%
1,65% a 2,30%
7,60% a 10,80%
2% a 5%

Estado do
Rio de Janeiro

Outros
Estados

4% e 19% 4% e 7% a 12%
4% a 16%
4% a 16%
1,65% a 2,30%
1,65% a 2,30%
7,60% a 10,80% 7,60% a 10,80%
2% a 5%
2% a 5%

Esses encargos são apresentados como deduções de vendas na demonstração do resultado. Os créditos
decorrentes da não cumulatividade do PIS e da COFINS são apresentados reduzindo o custo das vendas na
demonstração do resultado.
ii. Imposto de renda e contribuição social
O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas
alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de
renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação
de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes e diferidos. O
imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado ou diretamente no patrimônio líquido (em
outros resultados abrangentes).
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício,
as taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações
financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores de ativos e passivos
para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação.
O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias
quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de
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apresentação das demonstrações financeiras.
Na determinação do imposto de renda corrente e diferido o Grupo leva em consideração o impacto de incertezas
relativas às posições fiscais tomadas e se o pagamento adicional de imposto de renda e juros tenha que ser
realizado. O Grupo acredita que a provisão para imposto de renda no passivo está adequada para com relação a
todos os exercícios fiscais em aberto baseada em sua avaliação de diversos fatores, incluindo interpretações das
leis fiscais e experiência passada. Essa avaliação é baseada em estimativas e premissas que podem envolver
uma série de julgamentos sobre eventos futuros. Novas informações podem ser disponibilizadas o que levariam o
Grupo a mudar o seu julgamento quanto à adequação da provisão existente; tais alterações impactarão a
despesa com imposto de renda no ano em que forem realizadas.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e
ativos fiscais correntes, e eles se relacionam ao imposto de renda lançados pela mesma autoridade tributária
sobre a mesma entidade sujeita à tributação.
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e
diferenças temporárias dedutíveis não utilizados quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação
estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados.
Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são revisados a cada data de relatório e serão reduzidos
na medida em que sua realização não seja mais provável.

q. Resultado por ação
O resultado por ação básico é calculado mediante a divisão do resultado do exercício atribuível aos acionistas
controladores da Companhia e as ações ordinárias em circulação emitidas no respectivo exercício conforme
mencionado na nota explicativa nº 25.
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, não há instrumentos com efeito diluidor. O resultado por ação diluído é calculado
por meio da referida ação em circulação, ajustada pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações, com
efeito diluidor nos exercícios apresentados, nos termos da NBC TG 41 (CPC 41) – Resultado por ação e IAS 33 –
Earnings per share.

r. Informação por segmentos
Um segmento operacional é um componente do Grupo que desenvolve atividades de negócio das quais pode obter
receitas e incorrer em despesas, incluindo receitas e despesas relacionadas com transações com outros componentes
do Grupo e para o qual informações financeiras individualizadas estão disponíveis.
Os resultados de segmentos que são reportados incluem itens diretamente atribuíveis ao segmento, bem como
aqueles que podem ser alocados em bases razoáveis.

s. Demonstrações do valor adicionado
A Companhia elaborou as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), individuais e consolidadas, nos termos do
Pronunciamento Técnico NBC TG 09 (CPC 09) - Demonstração do Valor Adicionado, as quais são apresentadas
como parte integrante das demonstrações financeiras individuais conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicável às companhias abertas, enquanto para IFRS representa informação financeira adicional.

t. Novas normas e interpretações ainda não adotadas
Interpretações e alterações das normas existentes que ainda não estão em vigor.
As seguintes novas normas foram emitidas pelo IASB, mas não estão em vigor para o exercício de 2017. A adoção
antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamento
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Contábeis (CPC).
· NBC TG 48 (CPC 48) - "Instrumentos Financeiros" - IFRS 9 – Financial Instruments: aborda a classificação,
a mensuração e o reconhecimento de ativos e passivos financeiros. A versão completa do IFRS 9 foi
publicada em julho de 2014, com vigência para 1o de janeiro de 2018, e substitui a orientação no IAS
39/CPC38, que diz respeito à classificação e à mensuração de instrumentos financeiros. As principais
alterações que o IFRS 9 traz são: (i) novos critérios de classificação de ativos financeiros; (ii) novo modelo
de impairment para ativos financeiros, híbrido de perdas esperadas e incorridas, em substituição ao modelo
atual de perdas incorridas; e (iii) flexibilização das exigências para adoção da contabilidade de hedge.
·

NBC TG 47 (CPC 47) - "Receita de Contratos com Clientes" IFRS 15 – Revenue from Contracts with
Custumers: essa nova norma traz os princípios que uma entidade aplicará para determinar a mensuração
da receita e quando ela é reconhecida. Essa norma baseia-se no princípio de que a receita é reconhecida
quando o controle de um bem ou serviço é transferido a um cliente, assim, o princípio de controle substituirá
o princípio de riscos e benefícios. Ela entra em vigor em 1o de janeiro de 2018 e substitui a IAS 11/CPC17 "Contratos de Construção", IAS 18/CPC 30 - "Receitas" e correspondentes interpretações.

As novas regras serão aplicadas retrospectivamente a partir de 1º de janeiro de 2018, com os expedientes práticos
permitidos de acordo com a norma. Os comparativos para 2017 não serão atualizados.
A Administração já iniciou entendimento dos impactos da adoção das novas normas contábeis e não identificou impactos
materiais até o momento, visando analise aprimorada dos ativos financeiros (IFRS 9) e à luz dos acordos comerciais: bem
como as práticas contábeis de reconhecimento de receitas adotadas atualmente (IFRS 15).
Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto
significativo sobre as demonstrações financeiras do Grupo.

c) Ressalvas e ênfase presentes no parecer do auditor

a. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com os padrões internacionais
de relatórios financeiros (International Financial Reporting Standards (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting
Standards Board (“IASB”)) e as práticas contábeis adotadas no Brasil e evidenciam todas as informações relevantes
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela
Administração na sua gestão. As demonstrações financeiras individuais são divulgadas em conjunto com as
demonstrações financeiras consolidadas.
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), os quais foram aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”).
A emissão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas foi autorizada pela Administração da Companhia
em 15 de março de 2018.
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10.5. - Políticas contábeis críticas
Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas requer o uso de certas estimativas contábeis
críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração no processo de aplicação de políticas
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas
estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são
reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.
As informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os
valores reconhecidos nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão incluídas nas seguintes notas
explicativas:
·

Nota nº 15 e nº 16 - vidas úteis de ativos imobilizados e intangíveis;

·

Nota nº 33 - valores justos dos instrumentos financeiros derivativos.

As informações sobre incertezas, premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um
ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
·

Nota nº 16 - provisão para perdas por redução ao valor recuperável do intangível - impairment;

·

Nota nº 23 - provisão para contingências;

·

Nota nº 26 – receita operacional líquida (reconhecimento da receita).

Outros itens significativos sujeitos a estimativas incluem: a provisão para perdas no estoque; a provisão para perdas
com contratos e provisão para garantias.
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10.6. - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
a) Os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço
patrimonial
A Companhia não possui ativos ou passivos materiais que não estejam refletidos neste Formulário de Referência e nas
demonstrações financeiras e suas notas explicativas.
b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
A Companhia não possui itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.
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10.7. - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
a) Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as
despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras
Conforme explanado no item 10.6 acima, não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.
b) Natureza e propósito da operação
Conforme explanado no item 10.6 acima, não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.
c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da Companhia em
decorrência da operação
Conforme explanado no item 10.6 acima, não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.
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10.8. - Plano de negócios
a) Investimentos, incluindo:
i.

Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

Em 2018 os investimentos previstos no orçamento de capital perfazem o montante de R$ 99,5 milhões, principalmente
destinados para investimentos em novos produtos, aumento de capacidade, racionalizações, ferramentais, qualidade,
terrenos e construções, equipamentos para pesquisa e desenvolvimento, tecnologia da informação, meio ambiente,
intangíveis e outros.
Em 2017 os investimentos realizados no ativo imobilizado e intangível foram de R$ 89,8 milhões, principalmente
destinados a novos produtos, aumento de capacidade, racionalizações, ferramentais, qualidade, terrenos e construções,
equipamentos para pesquisa e desenvolvimento, tecnologia da informação, meio ambiente, intangíveis e outros.
Em 2016 os investimentos realizados no ativo imobilizado e intangível foram de R$ R$ 99,3 milhões, principalmente
destinados para investimentos em novos produtos, aumento de capacidade, racionalizações, ferramentais, qualidade,
terrenos e construções, equipamentos para pesquisa e desenvolvimento, tecnologia da informação, meio ambiente,
intangíveis e outros.
Em 2015 os investimentos realizados no ativo imobilizado e intangível foram de R$ 123,6 milhões, principalmente
destinados a novos produtos, aumento de capacidade, racionalizações, ferramentais, qualidade, terrenos e construções,
equipamentos para pesquisa e desenvolvimento, tecnologia da informação, meio ambiente, intangíveis e outros.

ii. fontes de financiamento dos investimentos
O fluxo de caixa operacional historicamente positivo também tem sido uma importante fonte de financiamento dos
investimentos da Companhia. Por fim, linhas de financiamento especiais do BNDES que oferecem taxas e prazos
facilitados por meio de programas como o Finame, Finem e Exim, assim como linhas de financiamento da FINEP
(Financiadora de Estudos e Projetos) do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação também constituem importante fonte
de financiamento para os investimentos da Companhia.

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
A Companhia não possui qualquer desinvestimento relevante em andamento ou previsto para o futuro próximo.
b) Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam
influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor
Não houve aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que influenciaram materialmente a capacidade
produtiva do emissor nos últimos três exercícios sociais.

c) Novos produtos e serviços, indicando:
i.

Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

A Companhia está continuamente conduzindo pesquisas, mas tem por prática não as divulgar individualmente, em
especial as pesquisas elaboradas em conjunto com seus clientes, a menos que se tenha expectativa de que uma
pesquisa individual possa ter um efeito relevante nos resultados da Companhia. Logo, não existem em andamento
pesquisas materiais individualmente consideradas que já tenham sido divulgadas.
ii. Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços
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No exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, a Companhia reconheceu despesa de R$ 83,4 milhões com
desenvolvimento de tecnologia e produtos uma pequena redução de R$ 1,5 milhão, ou -1,8% abaixo dos R$ 84,9 milhões
de 2016 e R$ 7,6 milhões (-8,4%) abaixo dos R$ 91,0 milhões verificados ao final de 2015. Tais despesas abrangem
principalmente custos de pessoal de desenvolvimento, e corresponderam a 3,7% da receita líquida de vendas em 2017,
registrando aumento de 0,3 p.p. em relação ao ano anterior.
O foco do investimento está nas inovações tecnológicas, registro de patentes e lançamento de novos produtos no
mercado e desenvolvimentos em parceria com clientes.

iii. Projetos em desenvolvimento já divulgados
Em 18 de janeiro de 2018, o Conselho de Administração da Companhia aprovou o Plano de Negócios para a
industrialização e a comercialização da tecnologia MBE2, a qual consiste de um sistema que atua em fermentadores
através de um equipamento de controle do processo e de um software proprietário. Trata-se de uma solução que aumenta
o rendimento da produção de bioetanol em, no mínimo, 10%, sem que seja preciso aumentar a área plantada de cana de
açúcar.
Adicionalmente, a Companhia está continuamente desenvolvendo novos projetos e produtos, mas tem por prática não os
divulgar individualmente, em especial os projetos e produtos elaborados em conjunto com seus clientes, a menos que se
tenha expectativa de que um projeto ou produto individual possa ter um efeito relevante nos resultados da Companhia.
Logo, não existem em andamento outros novos projetos ou produtos materiais individualmente considerados sendo
desenvolvidos que já tenham sido divulgados.

iv. Montantes totais gastos no desenvolvimento de novos produtos ou serviços
Vide item 10.10(c)(ii) supra.
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10.9. - Outros fatores com influência relevante
Não há outros fatores com influência relevante nos negócios da Companhia nos últimos três exercícios sociais.
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11.1. - As projeções devem identificar:
a. objeto da projeção
b. período projetado e o prazo de validade da projeção
c. premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela administração do emissor e
quais escapam ao seu controle
d. valores dos indicadores que são objeto da previsão
Não aplicável.
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11.2. - Na hipótese de o emissor ter divulgado, durante os 3 últimos exercícios sociais, projeções sobre a
evolução de seus indicadores:
a) Informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas no formulário e quais delas estão
sendo repetidas no formulário
b) Quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados projetados com o efetivo
desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões que levaram a desvios nas projeções
c) Quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções permanecem válidas
na data de entrega do formulário e, quando for o caso, explicar por que elas foram abandonadas ou
substituídas
Não aplicável.
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12.1. - Descrever a estrutura administrativa do emissor, conforme estabelecido no seu estatuto social e regimento
interno, identificando:
a. atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que se reportam ao conselho
de administração:
A Companhia possui um Conselho de Administração, composto de 5 (cinco) membros titulares e respectivos suplentes,
um Conselho Fiscal, composto de 3 (três) membros titulares e respectivos suplentes e uma diretoria estatutária composta
de 2 (dois) membros, sendo um Diretor Presidente que cumula a função de Diretor de Relações com Investidores e um
Diretor Financeiro,.
O Conselho de Administração possui dois membros independentes e respectivo suplentes, sendo um eleito pelo acionista
controlador e o outro eleito pelos acionistas não controladores.
Segundo a Lei n. 6.404/76 e o Estatuto Social da Companhia, compete ao Conselho de Administração:
I.

Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

II. Eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições;
III. Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da Companhia, solicitar informações
sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos;
IV. Convocar as Assembleias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias;
V. Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;
VI. Autorizar a aquisição e/ou alienação de ações de emissão da Companhia;
VII. Manifestar-se previamente sobre:
a. a contratação de débitos em moeda estrangeira, exceto os oriundos da importação de bens do ativo circulante;
b. a aquisição de bens imóveis;
c.

a aquisição ou cessão da propriedade ou o uso de marcas e patentes, a celebração de contratos de aquisição ou
fornecimento de tecnologia industrial;

d. a contratação de fornecimento para o exterior, com prazo superior a um ano;
VIII. autorizar a alienação de bens imóveis, a constituição de ônus reais sobre bens do ativo permanente e a prestação de
garantias a obrigações de terceiros, quando de interesse da Companhia, e as obrigações de sociedades coligadas ou
controladas;
IX. escolher e destituir os auditores independentes;
X. aprovar o orçamento anual e os planos de investimento propostos pela Diretoria;
XI. deliberar sobre a emissão de Notas Promissórias "Commercial Papers" para distribuição pública observada a
legislação em vigor;
XII. a emissão, para subscrição, de ações e bônus de subscrição, dentro do limite do capital autorizado;
XIII.estabelecimento de programas de "American Depositary Receipts (ADRs);
XIV.
definir a lista tríplice de instituições ou Companhias especializadas em avaliação econômica de Companhias, para
a preparação de laudo de avaliação para os fins da oferta pública para cancelamento de registro de Companhia aberta
ou para saída do Novo Mercado;
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XV. designar, dentre os Diretores, aquele que acumulará as funções de Diretor de Relações com Investidores,
competindo-lhe prestar as informações necessárias aos investidores, Bolsas de Valores e à Comissão de Valores
Mobiliários – CVM; e
XVI.
manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha
por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15
(quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (a) a
conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e
em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (b) as repercussões da oferta pública de aquisição de
ações sobre os interesses da Companhia; (c) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à
Companhia; (d) outros pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações
exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

O Conselho de Administração possui seu Regimento Interno que foi aprovado, em reunião desse Conselho e realizada em
20 de outubro de 2015, ressaltando que a companhia não possui Comitê de Auditoria estatutário.
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12.2. - Descrever as regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais, indicando:
a. prazos de convocação
A Companhia segue os preceitos legais. Conforme Art. 124, §1º, II da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas),
com as modificações da Lei nº 10.303/01, na Companhia aberta, o prazo de antecedência da primeira convocação será de
15 (quinze) dias e o da segunda convocação de 8 (oito) dias.
b. competências
As competências privativas das Assembleias Gerais da Companhia são as constantes no Art. 122 da Lei nº 6.404/76 (Lei
das Sociedades Anônimas), com as modificações posteriores.
c. endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição
dos acionistas para análise
Os documentos relativos à Assembleia Geral usualmente estarão à disposição dos acionistas na sede da Companhia,
localizada na Av. Ernst Mahle, 2000, Mombaça, Mogi Guaçu, SP; no Departamento de Relações com Investidores,
localizado na Avenida Ernst MAHLE, 2000, 13849-146, Mogi Guaçu, São Paulo, na rede mundial de computadores nas
páginas de relações com investidores da Companhia (http://ri.mahle.com.br).
d. identificação e administração de conflitos de interesses
Sujeitos às disposições legais, os conflitos de interesses diagnosticados serão encaminhados ao Conselho de
Administração, mediante análise das contrapartes envolvidas, inicialmente, em Reunião Extraordinária. Contudo, a
Companhia mantém em seu Regulamento Interno, bem como em seu Programa de Compliance, norma específica que
proíbe expressamente esta prática.
e. solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto
A Companhia não adota regras, políticas, práticas para a solicitação de procuração.
f.

formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por acionistas, indicando se o emissor
exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização, consularização e tradução juramentada e se o
emissor admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico

O comprovante de titularidade das ações e o instrumento de mandato podem, a critério do acionista, ser depositados na
sede da Companhia, preferencialmente, em até 2 (dois) dias úteis antes da data prevista para a realização das
Assembleias Gerais em seu Departamento de Relações com Investidores. Cópia da documentação poderá ainda ser
encaminhada por intermédio do endereço eletrônico relacoes.investidores@br.mahle.com e, alternativamente, pelo fax
(19) 3861-3136 ou (19) 3861-9138.
Portanto, a Companhia admite procurações outorgadas por meio eletrônico. Há de ser destacado que, na hipótese de ser
diagnosticado, a qualquer momento, algum tipo de fraude, seja na autenticidade ou conteúdo da documentação enviada,
os infratores sofrerão as consequências das penalidades legais, e o ato societário aprovado tornar-se-á passível de
anulação, dispensando notarização, consularização e tradução juramentada.
g.

formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando enviados diretamente à
companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização e consularização

O acionista que optar por exercer seu direito de voto à distância por meio de envio diretamente à Companhia deverá
encaminhar os documentos abaixo relacionados à sede da Companhia, aos cuidados da Diretoria de Relações com
Investidores:
(i) via física original ou digitalização da via original do boletim de voto a distância relativo à assembleia geral em
questão devidamente preenchido, rubricado e assinado;
(ii) cópia autenticada ou digitalização da via original dos seguintes documentos:
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais

Pessoa Física:
- documento de identidade com foto do acionista: Registro Geral (“RG”), Registro Nacional de Estrangeiros (“RNE”),
Carteira Nacional de Habilitação (“CNH”), passaporte ou carteira de registro profissional.
Pessoa Jurídica:
- documento de identidade com foto do representante legal: RG, RNE, CNH, passaporte ou carteira de registro
profissional;
- último estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos societários que comprovem a representação legal
do acionista.
Fundos de Investimento:
- documento de identidade com foto do representante legal: RG, RNE, CNH, passaporte ou carteira de registro
profissional;
- último regulamento consolidado do fundo;
- estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do
fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação.
O Boletim, acompanhado da documentação requerida, será considerado válido apenas se recebido pela Companhia, em
plena ordem, com até sete dias de antecedência em relação à data AGO.
h. se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto à distância ou de
participação a distância
A Companhia disponibiliza o e-mail relacoes.investidores@br.mahle.com
distância e demais documentos que o acompanham.

para o recebimento do boletim de voto a

A Companhia disponibiliza ainda fone para que sejam tiradas eventuais dúvidas dos Acionistas.
i.

instruções para que acionistas ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas ou candidatos
a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a distância

A companhia disponibiliza o e-mail relacoes.investidores@br.mahle.com para que os acionistas possam incluir propostas
de deliberações, chapas ou candidatos a membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, desde que
observados os prazos da legislação de regência.
j.

se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e
compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias

Não há disponibilização de fóruns e páginas na rede mundial de computadores com esta finalidade. No entanto, a
Companhia mantém canal de relacionamento aberto com seus analistas, através do site da área de Relações com
Investidores (http://ri.mahle.com.br) e e-mail (relacoes.investidores@br.mahle.com), utilizado para esclarecimento de
dúvidas e qualquer tipo de informação relativa à Companhia.
k. outras informações necessárias a participação a distância e ao exercício do direito de voto a distância
Não.
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12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração

12.3. - Descrever as regras, políticas e práticas relativas ao conselho de administração, indicando:
O Estatuto Social da Companhia prevê que o Conselho de Administração é composto de, no mínimo, 5 (cinco) e, no
máximo, 8 (oito) membros titulares e até igual número de suplentes, todos acionistas, eleitos pela Assembleia Geral pelo
prazo de 01 (um) ano, podendo ser reeleitos. O Conselheiro Presidente e seu substituto, em caso de impedimento legal,
são eleitos pela maioria absoluta dos membros do Conselho, em Reunião do Conselho de Administração – RCA. Contudo,
desde a realização da Assembleia Geral Ordinária de 23 de abril de 2003, esse órgão vem sendo integrado por apenas 5
(cinco) membros, dos quais 1 (um) deles por eleição em separado pelos acionistas não controladores.
a. número de reuniões realizadas no ultimo exercício social, discriminando entre numerous de reuniões
ordinárias e extraordinárias
O Conselho de Administração se reúne, ordinariamente, uma vez a cada três meses, e extraordinariamente, sempre que
necessário, mediante convocação por qualquer um dos membros do Conselho, por comunicação por escrito aos demais,
com antecedência mínima de 7 (sete) dias. As reuniões serão presididas pelo Presidente do Conselho, que além do seu
terá voto de desempate.
Em 2017 foram realizadas 29 Reuniões do Conselho de Administração, sendo 10 ordinárias e 19 extraordinárias.
b. se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao exercício do
direito de voto de membros do conselho
Não aplicável, uma vez que não há, no âmbito da Companhia, qualquer acordo de acionistas.
c. regras de identificação e administração de conflitos de interesses
Em conformidade com a Lei n. 6.404/76, qualquer membro do Conselho de Administração da Companhia está proibido de
votar em qualquer assembleia ou reunião do Conselho, ou de atuar em qualquer operação ou negócios nos quais tenha
interesses conflitantes com os da Companhia.
Conforme o item 12.2.d, os conflitos de interesses diagnosticados estão sujeitos às disposições legais e serão
encaminhados ao Conselho de Administração, mediante análise das contrapartes envolvidas, inicialmente, em Reunião
Extraordinária.
Ainda, foi aprovado, em Reunião do Conselho de Administração de 20 de outubro de 2015, o Regimento Interno do
Conselho de Administração.

d. Se o emissor possui política de indicação e preenchimento de cargos do conselho de administração
formalmente aprovada
Não aplicável uma vez que a Companhia não possuiu esse tipo de política.
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12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem

12.4. - Se existir, descrever a cláusula compromissória inserida no estatuto para a resolução dos conflitos entre
acionistas e entre estes e o emissor por meio de arbitragem
A Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2011 aprovou a nova redação do Estatuto Social da Companhia
para adequá-lo às regras do segmento de listagem denominado Novo Mercado. Segundo o Artigo 36 do Estatuto Social
aprovado, a Companhia, seus acionistas, Administradores e os membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por
meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa
surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus
efeitos, das disposições contidas na Lei nº 6.404/76, neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário
Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, bem como nas demais normas
aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo
Mercado, do Contrato de Participação no Novo Mercado e do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do
Mercado.
Segundo o Artigo 37 do Estatuto Social em vigor, as disposições referentes às regras do Regulamento de Listagem do
Novo Mercado, especialmente as constantes dos Capítulos VII, VIII e IX, têm eficácia desde 1/7/2011, data da publicação
do Anúncio de Início de Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia.
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Christian Harald Binkert

08/01/1971

Pertence apenas à Diretoria

27/04/2018

até a RCA de 2019

2

238.954.158-55

Administrador de
empresas

19 - Outros Diretores

27/04/2018

Sim

0.00%

Sergio Pancini de Sá

05/03/1963

Pertence apenas à Diretoria

27/04/2018

até a RCA de 2019

2

109.154.708-45

Engenheiro de
produção mecânica

13 - Diretor Presidente / Diretor de Relações com
Investidores

27/04/2018

Sim

0.00%

Diretor Administrativo-Financeiro

Peter Paul Wilhelm Grunow

25/04/1949

Pertence apenas ao Conselho de Administração

27/04/2018

até a AGO de 2019

18

044.222.338-23

Administrador de
Empresas

20 - Presidente do Conselho de Administração

27/04/2018

Sim

100.00%

Heinz Konrad Junker

16/12/1949

Pertence apenas ao Conselho de Administração

219.554.108-36

Doutor em Engenharia 22 - Conselho de Administração (Efetivo)
Mecânica

27/04/2018

até a AGO de 2019

19

27/04/2018

Sim

90.00%

José Gomes Rodrigues da Silva

24/12/1945

Pertence apenas ao Conselho de Administração

27/04/2018

até a AGO de 2019

2

454.248.028-34

Advogado

23 - Conselho de Administração (Suplente)

27/04/2018

Sim

0.00%

REGINALDO FERREIRA ALEXANDRE

07/03/1959

Pertence apenas ao Conselho de Administração

27/04/2018

até a AGO de 2019

4

003.662.408-03

Economista

27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo)

27/04/2018

Não

31.00%

Bernhard Volkmann

03/01/1950

Pertence apenas ao Conselho de Administração

27/04/2018

até a AGO de 2019

20

061.909.098-76

Doutor em Economia

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

27/04/2018

Sim

90.00%

Eduardo Augusto Rocha Pocetti

06/08/1954

Pertence apenas ao Conselho de Administração

27/04/2018

até a AGO de 2019

2

837.465.368-04

Contador

27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo)

27/04/2018

Sim

66.00%

Liliana Faccio Novaretti

10/01/1958

Pertence apenas ao Conselho de Administração

27/04/2018

até a AGO de 2019

20
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Advogada

23 - Conselho de Administração (Suplente)

Sim

0.00%

Outros cargos e funções exercidas no emissor
088.461.928-18

Descrição de outro cargo / função
27/04/2018

Márcio de Oliveira Santos

15/05/1943

Pertence apenas ao Conselho de Administração

27/04/2018

até a AGO de 2019

23

007.264.868-68

Advogado

23 - Conselho de Administração (Suplente)

27/04/2018

Sim

3.00%

Walter Luis Bernardes Albertoni

29/09/1968

Pertence apenas ao Conselho de Administração

27/04/2018

até a AGO de 2019

1

000.000.000-00

Advogado

28 - Conselho de Adm. Independente (Suplente)

27/04/2018

Não

0.00%

Wolfgang Werner Ernst Fritz Fritzemeyer

05/10/1949

Pertence apenas ao Conselho de Administração

27/04/2018

até a AGO de 2019

1

000.000.000-00

Advogado

23 - Conselho de Administração (Suplente)

27/04/2018

Sim

0.00%

Axel Erhard Brod

15/07/1957

Conselho Fiscal

27/04/2018

até a AGO de 2019

8

787.729.907-91

Administrador de
empresas

40 - Pres. C.F.Eleito p/Controlador

27/04/2018

Sim

100.00%

Hélio Carlos de Lamare Cox

13/06/1950

Conselho Fiscal

27/04/2018

até a AGO de 2019

2

298.152.157-87

Engenheiro civíl

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

27/04/2018

Sim

57.00%

Roberto Moreno Pinna

16/09/1974

Conselho Fiscal

27/04/2018

até a AGO de 2019

1

269.322.348-23

Engenheiro civil

45 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Minor.Ordinaristas

27/04/2018

Não

0.00%

Marina Arantes Braga Prado

16/05/1986

Conselho Fiscal

27/04/2018

até a AGO de 2019

1

337.508.148-05

Economista

48 - C.F.(Suplent)Eleito p/Minor.Ordinaristas

27/04/2018

Não

0.00%

Maria Vanessa Goldbaum Rezende Sahad

20/08/1970

Conselho Fiscal

27/04/2018

até a AGO de 2019

2

000.000.000-00

Advogada

48 - C.F.(Suplent)Eleito p/Minor.Ordinaristas

27/04/2018

Sim

0.00%
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Dimas Lazarini Silveira Costa

24/04/1966

Conselho Fiscal

27/04/2018

até a AGO de 2019

11

822.791.958-87

Advogado

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

27/04/2018

Sim

0.00%

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Christian Harald Binkert - 238.954.158-55
CHRISTIAN HARALD BINKERT
Nascido em 08/01/1971, alemão, casado, formado em economia pela Universidade de Ciências Aplicadas de Rosenheim na Alemanha.
Na MAHLE Metal Leve S.A., atualmente, é Diretor estatutário responsável pela área Administrativa e Financeira da Companhia, acumulando a função de Diretor Financeiro do Grupo MAHLE na América do Sul.
Julho de 2011 até outubro de 2016: Vice-Presidente de Controladoria e Compras de Sistemas e Componentes de Motores na MAHLE GmbH, Stuttgart, Alemanha;
Julho de 2009 a Julho de 2011: Controller e Gerente de Produtos para a Região da Ásia-Pacífico e Controller para o Japão na Área de Controladoria e Compras de Sistemas e Componentes de Motores na MAHLE
Engine Components Japan, Tsuruoka, Japão;
Março de 2007 a Julho de 2009: Controller para a região da Ásia-Pacífico para a área de Pistões na MAHLE Engine Components Japan, Tsuruoka, Japão;
2003 a março de 2007: Diretor Financeiro na unidade da OSRAM Japan Ltd, Yokohama, Japão;
2001 a 2003: Gerente de Controladoria na OSRAM-MELCO Ltd., Kakegawa, Japão e Financial Controller na OSRAM-MELCO TOSHIBA, Kakegawa, Japão;
1999 a 2001: Controller Regional de Subsidiárias na OSRAM GmbH, Munique, Alemanha;
1999: Doutorado: PhD: (Doutor em Filosofia) – Universidade de Bratislava - Bratislava, Eslováquia;
Setembro de 1997 a Fevereiro de 1998: Gerente de Serviços Comerciais e Serviços Técnicos na Siemens Business Communication Systems Ltd., Shanghai, V.R. China;
1996 – 1999: Bolsa de estudos (6 semestres) na Universidade de Bratislava, Bratislava, Eslováquia
1996: Bacharel em Economia Empresarial (Universidade de Ciências Aplicadas), Rosenheim, Alemanha
1992 – 1996: Estudos de Economia Empresarial – Universidade de Ciências Aplicadas, Rosenheim, Alemanha.
1990 a 1992: Programa de formação para professionais da área de bancos na Kreis- und Stadtsparkasse (bank) Rosenheim, Rosenheim.
Durante os últimos 5 (cinco) anos não esteve envolvido em qualquer condenação, seja criminal, em processo administrativo da CVM, ou ainda, em condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Sergio Pancini de Sá - 109.154.708-45
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SERGIO PANCINI DE SÁ
Nascido em 05/03/1963, brasileiro, casado e Engenheiro de Produção Mecânica graduado pela Universidade de São Paulo (1987). Pós Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas
(CEAG – 1998) e com Master Bussiness Administration - MBA Executivo realizado na CEDEP – INSEAD, Fontainebleu, France (1999).
De 02/1997 e até 02/2017, trabalhou no Grupo Valeo, atuando desde 07/2013 e até sua saída como Presidente responsável pela América do Sul.
04/2010 a 06/2013 - Diretor Geral da Planta de Campinas
10/2002 a 03/2010 – Diretor Geral da Divisão de Sistemas Elétricos em Campinas
03/2001 a 09/2002 – Diretor da Planta de Iluminação de Blois na França
03/2000 a 02/2001 - Diretor Mundial do Sistema de Produção de Iluminação na França
02/1997 a 02/2000 – Diretor Industrial de Iluminação em São Paulo
01/1992 a 01/1997 – Gerente de engenharia e Gerente da Unidade de Negócios I na Plascar Indústria e Comércio
1987 – 1991 – Iniciou sua carreira como Consultor na empresa Andersen Consulting
Durante os últimos 5 (cinco) anos não esteve envolvido em qualquer condenação, seja criminal, em processo administrativo da CVM, ou ainda, em coordenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer
Peter Paul Wilhelm Grunow - 044.222.338-23
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PETER PAUL WILHELM GRUNOW
Administrador de Empresas graduado pela Universidade de Frankfurt na Alemanha. Nascido em 25/04/1949. Membro do Conselho de Administração das empresas Behr America, Inc., Behr Brasil Ltda., Behr Service
GmbH, Behr Hella Service GmbH e Behr Italia s.r.l.. Ex-Diretor da MAHLE GmbH, quando foi responsável mundialmente pela Divisão de Filtros, ex-Diretor-Presidente e de Relações com Investidores da MAHLE
Metal Leve S.A. e ex - Diretor Presidente da Behr GmbH & Co. KG e Behr Verwaltung GmbH.
De 2001 a setembro de 2010 - Membro da Diretoria Mundial do Grupo MAHLE;
1999 - Presidente da MAHLE Metal Leve S.A. e MAHLE Cofap Anéis S.A., Brasil;
1996 - Diretor Presidente da Metal Leve S.A., São Paulo, Brasil;
1994 - Diretor Administrativo/Presidente do Conselho de Administração da MAHLE J. Wizemann-Pleuco GmbH;
1991 - Diretor Administrativo da MAHLE J. Wizemann Verwaltungs GmbH;
1984 - Diretor Administrativo da CIMA, Brasil;
1981 - Diretor Administrativo da MMG, Brasil;
1978 - Assistente da Diretoria da MAHLE GmbH;
1976 - Controladoria de uma divisão de negócios da MAHLE GmbH;
1974 - Assistente da Chefia de Controladoria e Contabilidade da MAHLE GmbH;
1974 - Graduação em Administração de Negócios, Universidade de Frankfurt, Alemanha.
Durante os últimos 5 (cinco) anos não esteve envolvido em qualquer condenação, seja criminal, em processo administrativo da CVM, ou ainda, em condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Heinz Konrad Junker - 219.554.108-36
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HEINZ KONRAD JUNKER
Doutor em Engenharia Mecânica pela Universidade de Tecnologia da Renânia Setentrional Westfalia em Aachen. Nascido em 16/12/1949. Chairman of Supervisory Board da MAHLE GmbH e da MABEG.
Desde 2015 – Chairman of Supervisory Board da MAHLE GmbH e da MABEG.
1996 – Presidente Mundial do Grupo MAHLE;
1994 – Professor honorário na Universidade de Ruhr de Bochum, Alemanha;
1993 – Diretor Administrativo da TRW Fahrwerksysteme GmbH, Alemanha;
1988 – Membro da Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Gestão de Qualidade da TRW Ehrenreich;
Desde 1987 – Professor Conferencista na Universidade de Ruhr de Bochum para Engenharia Automobilística;
1986 – Chefe de Engenharia de Desenvolvimento de Produto na TRW Ehrenreich, Düsseldorf, Alemanha;
1985 – Diretor Administrativo adjunto da FKA (Pesquisa Corp. Automobilística) Aachen;
1984 – Ph.D. no Instituto de Engenharia Automobilística, Universidade de Tecnologia (RWTH) Aachen, Alemanha;
1975 – Graduação em Engenharia Automobilística, Universidade de Tecnologia (RWTH) Aachen, Alemanha.
Durante os últimos 5 (cinco) anos não esteve envolvido em qualquer condenação, seja criminal, em processo administrativo da CVM, ou ainda, em condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
José Gomes Rodrigues da Silva - 454.248.028-34
JOSE GOMES RODRIGUES DA SILVA
Graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 1972. Nascido na Capital do Estado de São Paulo em 24/12/1945. Membro da Ordem dos Advogados do Brasil, Associação dos
Advogados de São Paulo e Centro de Estudos das Sociedades de Advogados - CESA. Atua na área do Direito Tributário, no escritório França Ribeiro Advocacia, onde ingressou, inicialmente, como estagiário, em
março de 1970, passando a atuar como advogado em 1972 e do qual é sócio.
Durante os últimos 5 (cinco) anos não esteve envolvido em qualquer condenação, seja criminal, em processo administrativo da CVM, ou ainda, em condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
REGINALDO FERREIRA ALEXANDRE - 003.662.408-03
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REGINALDO FERREIRA ALEXANDRE
Economista, com dezoito anos de experiência na área de análise de investimentos, como analista, organizador e diretor de equipes de análise, tendo ocupado essas posições, sucessivamente, no Citibank,
Unibanco, BBA (atual Itaú-BBA) e Itaú Corretora de Valores. Atuou ainda como analista de crédito corporativo (Citibank) e como consultor nas áreas de estratégia (Accenture) e de corporate finance (Deloitte). Hoje,
atua na ProxyCon Consultoria Empresarial, empresa que se dedica às atividades de assessoria e prestação de serviços nas áreas de mercado de capitais, finanças e governança corporativa.
Membro efetivo do Conselho de Administração da MAHLE Metal Leve S.A. (eleito em 2017)
Membro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) – órgão formulador das normas contábeis brasileiras - desde sua fundação, em 2005; Vice Coordenador de Relações Institucionais do CPC; Analista de
investimentos certificado (CNPI); Gestor de valores mobiliários credenciado pela CVM.
Membro efetivo, atualmente, dos Conselhos Fiscais das seguintes empresas de capital aberto:
- Cia. de Saneamento do Paraná – Sanepar (eleito em abril de 2017)
- Iochpe Maxion S.A.(eleito em abril de 2013 e reeleito em abril de 2014, 2015, 2016 e 2017)
- Petrobras S.A. (eleito em abril de 2013 e reeleito em abril de 2014, 2015, 2016 e 2017)
- Ser Educacional S.A. (eleito em abril de 2015 e reeleito em abril de 2016 e 2017)
Membro suplente, atualmente, dos Conselhos das seguintes empresas de capital aberto:
- Bradesco S.A. (membro suplente do Conselho Fiscal, eleito em março de 2017)
- CPFL Energia S.A. (membro suplente do Conselho Fiscal, eleito em fevereiro de 2017)
- Conselheiro de Administração suplente da MAHLE Metal Leve S.A. (eleito em abril de 2015 e reeleito em abril de 2016 e 2017)
Membro do Comitê de Auditoria da Paranapanema S.A.
Ex-membro dos Conselhos Fiscais das seguintes companhias:
- BRF S.A. (eleito em abril de 2015 e reeleito em abril de 2016)
- Aliansce Shopping Centers S.A. (eleito em abril de 2014 e reeleito em abril de 2015)
- Cremer S.A. (presidente do Conselho Fiscal; eleito em abril de 2011 e reeleito em abril de 2012)
- Movida S.A. (eleito em janeiro de 2017)
- Paraná Banco S.A. (eleito em abril de 2011 e reeleito em abril de 2012, 2013, 2014 e 2015)
- Tecnisa S.A. (eleito em abril de 2011 e reeleito em abril de 2012)
- Tele Norte Celular Participações S.A. (eleito em abril de 2006 e reeleito em abril de 2007)
- Unipar Carbocloro S.A. (eleito em abril de 2012 e reeleito em abril de 2013 e em abril de 2015)
- Bradespar S.A. (suplente; eleito em abril de 2012)
- Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, atual Arcelor Mittal (suplente; eleito em abril de 2004 e reeleito em abril de 2005)
- Grendene S.A. (suplente; eleito em abril de 2012 e reeleito em abril de 2013 e de 2014)
- Indústrias Romi (suplente, eleito em abril de 2015)
- Grazziotin S.A. (suplente, eleito em abril de 2015)
- SLC Agrícola (suplente; eleito em abril de 2013 e reeleito em abril de 2014 e de 2015)
Ex-presidente da Associação Brasileira de Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais – APIMEC, eleito para o período 2015-2016; Ex-presidente da Associação Brasileira de Analistas e
Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais – APIMEC, seção São Paulo, eleito para o período 2011-2012; Um dos autores do Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas
Membro do Comitê Especial de Governança Corporativa da Câmara Americana de Comércio (Amcham); Membro do Comitê de Governança das Estatais, da BMF&Bovespa; Ex-membro do Comitê de Aquisições e
Fusões – CAF.
Durante os últimos 5 (cinco) anos não esteve envolvido em qualquer condenação, seja criminal, em processo administrativo da CVM, ou ainda, em condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Bernhard Volkmann - 061.909.098-76
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BERNHARD VOLKMANN
Doutor em Economia pela Universidade Justus Liebig de Giessen. Nascido em 03/01/1950. Membro do Supervisory Board da MAHLE GmbH.
Desde 2014 – Membro do Supervisory Board da MAHLE GmbH.
1997 – Membro da Diretoria Mundial do Grupo MAHLE;
1992 – Diretor Administrativo da Alusingen GmbH, Singen/Hohentwiel , Alemanha;
1982 – Trabalhou para o Grupo Krupp, entre outras atividades no Departamento de controladoria de Fried Krupp GmbH, Essen, Alemanha e no Departamento de administração de negócios do Grupo Krupp na
Metalúrgica Campo Limpo Ltda., São Paulo, Brasil;
1982 - Promoção na Faculdade de Economia, Universidade de Gießen, Alemanha;
1975 - Exame para graduação em Economia, Universidade Justus Liebig de Gießen, Alemanha.
Durante os últimos 5 (cinco) anos não esteve envolvido em qualquer condenação, seja criminal, em processo administrativo da CVM, ou ainda, em condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Eduardo Augusto Rocha Pocetti - 837.465.368-04
EDUARDO AUGUSTO ROCHA POCETTI
Bacharel em Ciências contábeis pela FECAP – Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado e MBA em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Nascido em 06/08/1954. Atuou por 39 anos na
função de auditoria contábil, coordenando trabalhos de auditoria de demonstrações contábeis de empresas e conglomerados empresariais de diversos segmentos.
Atualmente é Presidente do Conselho de Administração do Ibracon para o triênio 2015-2017 e membro do Conselho Fiscal da Marfrig Global Foods desde abril de 2014. É membro titular do Conselho Fiscal da
MAHLE Metal Leve S.A. desde 2015.
Foi Presidente da Diretoria Nacional do Ibracon para o triênio 2012-2014, membro do Conselho do ISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa – triênio 2012-2014, presidente da BDO Auditores
durante maio de 2004 até abril de 2011, sócio da KPMG de abril de 2011 a outubro de 2014.
Durante os últimos 5 (cinco) anos não esteve envolvido em qualquer condenação, seja criminal, em processo administrativo da CVM, ou ainda, em condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Liliana Faccio Novaretti - 088.461.928-18
LILIANA FACCIO NOVARETTI
Graduada em Direito pela Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas em 1983. Nascida em 10/01/1958. Membro da Ordem dos Advogados do Brasil, Associação dos Advogados de São Paulo e
Centro de Estudos das Sociedades de Advogados - CESA. Atua nas áreas do Direito Societário e Capital Estrangeiro, no escritório França Ribeiro Advocacia onde ingressou em 1980 e do qual é Sócia.
Durante os últimos 5 (cinco) anos não esteve envolvida em qualquer condenação, seja criminal, em processo administrativo da CVM, ou ainda, em condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Márcio de Oliveira Santos - 007.264.868-68
MÁRCIO DE OLIVEIRA SANTOS
Graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1965. Nascido em 15/05/1943. Possui especialização em comércio internacional pela Queen Mary College, da
Universidade de Londres. Membro da Ordem dos Advogados do Brasil, Associação dos Advogados de São Paulo e Centro de Estudos das Sociedades de Advogados - CESA. Atua na área de Contencioso Cível, no
escritório França Ribeiro Advocacia onde ingressou em setembro de 1964 e do qual é Sócio Fundador.
Durante os últimos 5 (cinco) anos não esteve envolvido em qualquer condenação, seja criminal, em processo administrativo da CVM, ou ainda, em condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Walter Luis Bernardes Albertoni - 000.000.000-00
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WALTER LUIS BERNARDES ALBERTONI
- Sócio de Albertoni Sociedade de Advogados (prestação de serviços jurídicos e de consultoria legal, 2007 - atual);
-Consultor jurídico da Associação de investidores no Mercado de Capitais - AMEC (associação sem fins econômicos, voltada à defesa dos direitos e interesses dos acionistas não participantes de blocos de controle
e investidores, 2006 - atual).
Durante os últimos 5 (cinco) anos não esteve envolvido em qualquer condenação, seja criminal, em processo administrativo da CVM, ou ainda, em condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Wolfgang Werner Ernst Fritz Fritzemeyer - 000.000.000-00
Wolfgang Werner Ernst Fritz Fritzemeyer
Advogado graduado pela Escolas de Direito das Universidades de Friburgo e Heidelberg, ambas na Alemanha em 1973, Oberlandesgericht Karlsruhe, Alemanha em 1976 e na Faculdade de Direito de Cornellem
1977. Membro suplente do Conselho de Administração da Mahle Metal Leve S.A. desde 2018.
Desde 1999 é profesor na Escola de Direito da Universidade de Konstanz (Professor Honório a partir de 2006) e de 2003 a na Universidade de Munique .
De 1983 – 2018 – advogado associado do escritório Baker McKenzie, Frankfurt e Munique, Alemanha
De 1980 a 1983 – professor adjunto da Law Scholl da Universidade de Konstanz, Alemanha.
De 1978 a 1980 – advogado no escritório Alexander & Green, Nova York, NY, EUA
1978 – bolsista no Instituto Max Planck de Direito Internacional Público e Internacional na área de direito internacional público e transfronteiriço.
Durante os últimos 5 (cinco) anos não esteve envolvido em qualquer condenação, seja criminal, em processo administrativo da CVM, ou ainda, em condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Axel Erhard Brod - 787.729.907-91
AXEL EHRARD BROD
Administrador de empresas pela Universität des Saarlandes em Saarbrücken na Alemanha e pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), com mestrado em Finanças pela PUC-RJ. Nascido em
15/07/1957. Atualmente é Sócio-Diretor da ABZ Assessoria e Consultoria Empresarial. De 1999 a 2010 atuou no Grupo MAHLE exercendo diversas funções, entre as quais em equipes de gestão no Grupo MAHLE
global; como membro e Presidente de diversos conselhos de administração em “joint ventures” e empresas do Grupo; e na MAHLE Metal Leve S.A. como Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com
Investidores entre 1999 a 2010, sendo que de 2004 a 2010 exerceu também a função de Diretor Vice Presidente da Companhia. De 1990 a 1998 exerceu funções no Grupo Thyssen na divisão de comércio e
serviços chegando a atuar como Diretor Administrativo-Financeiro do Grupo na América do Sul. De 1984 a 1989 atuou na KPMG Auditores Independentes como gerente de auditoria da German Desk da filial no Rio
de Janeiro.
Durante os últimos 5 (cinco) anos não esteve envolvida em qualquer condenação, seja criminal, em processo administrativo da CVM, ou ainda, em condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Hélio Carlos de Lamare Cox - 298.152.157-87
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HELIO CARLOS DE LAMARE COX
Engenheiro Civil formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com MBA em Mercado de Capitais pela Escola de Pós Graduação em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, Contabilidade e Gestão
Financeira pelo Instituto Superior de estudo Contábeis e MBA Executivo em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais – IBMEC. Nascido em 13/06/1950.
Trabalhou durante os últimos 03 anos como Conselheiro Fiscal para A.W. A Faber-Castell SA e a Mills Estruturas e Serviços de Engenharia SA, além de prestar serviços de consultoria à ABEAM (Associação de
Empresas de Apoio Marítimo) e responsável pela negociação com o Sindicato dos Trabalhadores Marítimos. Desenvolveu serviços de consultoria financeira e comercial nos últimos 6 anos, como proprietário da
Delamare Consulting Ltda, focada na melhoria das práticas de gestão corporativa, na otimização da estrutura de capital e na análise de alternativas para redução da carga tributária.
Foi Diretor Financeiro (CFO) e membro do Conselho de Administração em empresas comerciais de distribuição de aço do Grupo Usiminas por 15 anos. Possui mais de 25 anos de experiência como CFO
responsável pelo desenvolvimento de diretrizes estratégicas em médias e grandes empresas nas áreas de Finanças, Controladoria, Tecnologia da Informação, Recursos Jurídicos e Recursos Humanos, a saber:
1991 a 1994 - Astromarítima Navegação S / A., de 1987 a 1991 - Limpetrol Engenharia Ltda., 1980 a 1984 - Companhia de Investimentos Árabe Brasileira., 1975 a 1980 - Banco de Desenvolvimento do Estado do
Rio de Janeiro S / A.
Durante os últimos 5 (cinco) anos não esteve envolvida em qualquer condenação, seja criminal, em processo administrativo da CVM, ou ainda, em condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Roberto Moreno Pinna - 269.322.348-23
Roberto Moreno Pinna
Nascido em 16/09/1974, com graduação em engenharia civil na USP/POLI (Universidade de São Paulo) e pós-graduação na FGV (Fundação Getúlio Vargas) - CEAG / SP. Experiência nas áreas Financeira e
Logística em empresas e consultorias e gestão de projetos incluindo reestruturação, turnaround e melhoria de performance.
- Sócio Gestor da Consultoria O4B (jan/17-atual);
- Executivo no Grupo Libra, atuando nas áreas: FP&A / Projetos Estratégicos / M&A e Integração Pós Aquisição (set/11-jan/17);
- Diretor de Operações na Bug Brasil (jan/11-ago/11);
- Gestão Interina na Galeazzi & Associados (jun/08-dez/10);
- Gestão Interina na Integration Consultoria Empresarial (jul/00-fev/08); e
- Empreendedor em Construção Cilvil (jan/98-jul/00).
Durante os últimos 5 (cinco) anos não esteve envolvido em qualquer condenação, seja criminal, em processo administrativo da CVM, ou ainda, em condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Marina Arantes Braga Prado - 337.508.148-05
Marina Arantes Braga Prado
Graduada em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo (FEARP- USP) tendo recebido Diploma de Honra e Mérito Acadêmico como melhor aluna da Turma. Realizou programa de intercambio na
Universidade de Southamptoon (Inglaterra) e curso de extensão na Harvard University (EUA). É mestranda em Administração de Empresas (Finanças) pela Universidade de São Paulo (FEA- USP). Possui ainda as
certificações CFA (Chartered Financial Analyst- CFA Institute), CNPI (Certificado Nacional do Profissional de Investimento), e autorização para prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários
(CVM/ CGA). Trabalhou na Goldman Sachs e Raymond James como analista de investimentos (2008-2011) e foi membro efetivo do Conselho de Administração do Grupo Contax (2015-2016). É sócia da Skopos
Investimentos desde 2011.
Durante os últimos 5 (cinco) anos não esteve envolvido em qualquer condenação, seja criminal, em processo administrativo da CVM, ou ainda, em condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Maria Vanessa Goldbaum Rezende Sahad - 000.000.000-00
MARIA VANESSA GOLDBAUM REZENDE SAHAD
Graduada em Direito pela Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas em 1997. Nascida em 20/08/1970. Membro da Ordem dos Advogados do Brasil, Associação dos Advogados de São Paulo e
Centro de Estudos das Sociedades de Advogados - CESA. Atua nas áreas do Direito Societário e Capital Estrangeiro, no escritório França Ribeiro Advocacia onde ingressou em 1996 e do qual é associada.
Durante os últimos 5 (cinco) anos não esteve envolvida em qualquer condenação, seja criminal, em processo administrativo da CVM, ou ainda, em condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Dimas Lazarini Silveira Costa - 822.791.958-87
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DIMAS LAZARINI SILVEIRA COSTA
Graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 1992. Nascido em 24/04/1966. Membro da Ordem dos Advogados do Brasil e Associação dos Advogados de São Paulo. Atua na
área do Direito Tributário, no escritório França Ribeiro Advocacia onde ingressou em fevereiro de 1990 e do qual é Sócio.
Durante os últimos 5 (cinco) anos não esteve envolvido em qualquer condenação, seja criminal, em processo administrativo da CVM, ou ainda, em condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
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12.7/8 - Composição dos comitês
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, uma vez que a Companhia não conta com a existência de qualquer comitê estatutário, bem como dos
comitês acima mencionados.
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a
administradores do emissor, controladas e controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
"a. administradores do emissor: Não aplicável; b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas,
diretas ou indiretas, do emissor:
Não aplicável; c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou
indiretos do emissor: Não aplicável; d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras
diretas e indiretas do emissor: Não aplicável."
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

219.554.108-36

Controle

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2017
Administrador do Emissor

Heinz Konrad Junker

Controlada Indireta

Membro do Conselho de Administração da Companhia emissora.
Pessoa Relacionada

MAHLE Argentina S.A. (contratante) e MAHLE Metal Leve S.A. (contratada)

60.476.884/0001-87

Presidente do Supervisory Board da MAHLE GmbH e da MABEG
Observação

Heinz Konrad Junker, membro do Conselho de Administração da Companhia emissora, também ocupa cargo de Presidente do Supervisory Board da MAHLE GmbH e da MABEG
Administrador do Emissor

Bernhard Volkmann

061.909.098-76

Controle

Controlada Indireta

Membro do Conselho de Administração da Companhia emissora.
Pessoa Relacionada

MAHLE Argentina S.A. (contratante) e MAHLE Metal Leve S.A. (contratada)

60.476.884/0001-87

Membro do Supervisory Board da MAHLE GmbH
Observação

Bernhard Volkmann, membro do Conselho de Administração da Companhia emissora, também ocupa o cargo de membro do Supervisory Board da MAHLE GmbH.

Exercício Social 31/12/2016
Administrador do Emissor

Heinz Konrad Junker

219.554.108-36

Controle

Controlada Indireta

Membro do Conselho de Administração da Companhia emissora.
Pessoa Relacionada

MAHLE Argentina S.A. (contratante) e MAHLE Metal Leve S.A. (contratada)

60.476.884/0001-87

Presidente do Supervisory Board da MAHLE GmbH e da MABEG
Observação

PÁGINA: 155 de 276

Formulário de Referência - 2018 - MAHLE-METAL LEVE S.A.

Versão : 4

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

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Heinz Konrad Junker, membro do Conselho de Administração da Companhia emissora, também ocupa cargo de Presidente do Supervisory Board da MAHLE GmbH e da MABEG
Administrador do Emissor

Bernhard Volkmann

061.909.098-76

Controle

Controlada Indireta

Membro do Conselho de Administração da Companhia emissora.
Pessoa Relacionada

MAHLE Argentina S.A. (contratante) e MAHLE Metal Leve S.A. (contratada)

60.476.884/0001-87

Membro do Supervisory Board da MAHLE GmbH
Observação

Bernhard Volkmann, membro do Conselho de Administração da Companhia emissora, também ocupa o cargo de membro do Supervisory Board da MAHLE GmbH.

Exercício Social 31/12/2015
Administrador do Emissor

Heinz Konrad Junker

219.554.108-36

Controle

Controlada Indireta

Membro do Conselho de Administração da Companhia emissora.
Pessoa Relacionada

MAHLE Argentina S.A. (contratante) e MAHLE Metal Leve S.A. (contratada)

60.476.884/0001-87

Presidente do Supervisory Board da MAHLE GmbH e da MABEG.
Observação

Heinz Konrad Junker, membro do Conselho de Administração da Companhia emissora, também ocupa cargo de Presidente do Supervisory Board da MAHLE GmbH e da MABEG
Administrador do Emissor

Bernhard Volkmann

061.909.098-76

Controle

Controlador Indireto

Membro do Conselho de Administração da Companhia emissora.
Pessoa Relacionada

MAHLE Argentina S.A. (contratante) e MAHLE Metal Leve S.A. (contratada)

60.476.884/0001-87

Membro do Supervisory Board da MAHLE GmbH.
Observação
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
A empresa MAHLE GmbH por se tratar de empresa alemã não possui CNPJ e sim SUNS 31-503-0056
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores

12.11. - Descrever as disposições de quaisquer acordos, inclusive apólices de seguro, que prevejam o pagamento
ou o reembolso de despesas suportadas pelos administradores, decorrentes da reparação de danos causados a
terceiros ou ao emissor, de penalidades impostas por agentes estatais, ou de acordos com o objetivo de encerrar
processos administrativos ou judiciais, em virtude do exercício de suas funções
O Grupo adota a política de contratar seguros para riscos, por montantes considerados suficientes pela Administração,
para cobrir eventuais sinistros.
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12.12. - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Nos quadros a seguir estão descritos os cargos nos quais os membros do Conselho de Administração da Companhia
emissora ocupam em outras sociedades ou entidades, seja no Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitês ou
Órgãos Executivos.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Membros Efetivos:
Conselheiro
Sociedade ou entidade

Endereço

Peter Paul Wilhelm Grunow
Cargo

Não há cargo ocupado em outra sociedade ou entidade.

Conselheiro
Sociedade ou entidade
MAHLE GmbH e MABEG

Heinz Konrad Junker
Endereço
Cargo
Pragstraße 26-46, 70376
Presidente do Supervisory
Stuttgart, Alemanha
Board da MAHLE GmbH e da
MABEG

Conselheiro
Sociedade ou entidade
MAHLE GmbH

Bernhard Volkmann
Endereço
Cargo
Pragstraße 26-46, 70376
Membro do Supervisory
Stuttgart, Alemanha
Board (Vorstandsmitglied)
Pragstraße 26-46, 70376
Membro do Supervisory
Stuttgart, Alemanha
Board (Vorstandsmitglied)

MAHLE Behr Verwaltung
GmbH
Filderklinik gGmbH

Im Haberschlai 7, 70794
Filderstadt, Alemanha

Conselheiro
Sociedade ou entidade
Ibracon - Instituto dos
Auditores Independentes do
Brasil

Eduardo Augusto Rocha Pocetti
Endereço
Cargo
Rua Maestro Cardim,
Presidente do Conselho de
1170, 9º andar | Bela vista |
Administração
CEP 01323-001 | São Paulo SP
Avenida Queiroz Filho, nº
Conselheiro Fiscal
1560, Bloco 5, Torre Sabiá,
3º andar, Sala 3, Vila
Hamburguesa, CEP:05314000, SP - SP

Marfrig Global Foods S.A

Conselheiro
Sociedade ou entidade
Cia. de Saneamento do
Paraná
Petrobrás S.A
Ser Educacional S.A
Bradesco S.A
CPFL Energia S.A.

Membro do Supervisory
Board (Vorstandsmitglied)

REGINALDO FERREIRA ALEXANDRE
Endereço
Cargo
| Rua Eng. Rebouças, 1376,
Membro efetivo do Conselho
Curitiba - Paraná
Fiscal
Av. Republica do Chile, 65, 1º Membro efetivo do Conselho
andar, Rio de Janeiro, RJ
Fiscal
Rua Guilherme Pinto, 146,
Membro efetivo do Conselho
Recife, Pernambuco
Fiscal
Cidade de Deus, Osasco,
Membro suplente do
São Paulo
Conselho Fiscal
Rod. Dr. Adhemar Pereira de Membro suplene do
Barros, Parque Quirino,
Conselho Fiscal
Campinas - SP
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Membros Suplentes:
Conselheira
Sociedade ou entidade

Endereço

Liliana Faccio Novaretti
Cargo

Não há cargo ocupado em outra sociedade ou entidade.

Conselheiro
Sociedade ou entidade

Endereço

Márcio de Oliveira Santos
Cargo

Não há cargo ocupado em outra sociedade ou entidade.

Conselheiro
Sociedade ou entidade

Endereço

Wolfgang Werner Fritz Fritzemeyer
Cargo

Não há cargo ocupado em outra sociedade ou entidade.

Conselheiro
Sociedade ou entidade

Endereço

José Gomes Rodrigues da Silva
Cargo

Não há cargo ocupado em outra sociedade ou entidade.

Conselheiro
Sociedade ou entidade

WALTER LUIS BERNARDO ALBERTONI
Endereço
Cargo

Não há cargo ocupado em outra sociedade ou entidade.
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13. Remuneração dos Administradores
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 aspectos:
a. objetivos da política ou prática de remuneração
A Companhia mantém política de remuneração para seus administradores, membros do Conselho de Administração,
Diretoria Estatutária, Diretoria não Estatutária e membros do Conselho Fiscal alinhada com as melhores práticas de
mercado, focada na atração e retenção dos melhores profissionais. As bases de remuneração (fixa e variável) são
mantidas em sintonia com as pesquisas de mercado e atreladas aos interesses dos executivos pertencentes ao seu
quadro de administradores e aos acionistas da Companhia.
A Política de remuneração variável aplicável aos membros da Diretoria Estatutária e Diretoria não Estatutária é focada
pelo compartilhamento dos resultados e riscos do negócio, dentro de uma visão transparente, alinhada aos objetivos da
Companhia, norteado para a garantia de atingimento de resultados consistentes, contribuindo para o crescimento e
vitalidade da Companhia.
b. composição da remuneração, indicando:
i.

Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

a) Conselho de Administração
Os membros do Conselho de Administração fazem jus somente à remuneração fixa, estabelecida com base nas melhores
práticas de mercado, visando à atração e retenção dos melhores profissionais. Os valores da remuneração são iguais
para todos os membros do Conselho, exceto para o Presidente que tem definido um valor diferenciado.
b) Diretoria
Os membros da Diretoria Estatutária e Diretoria não Estatutária fazem jus à remuneração fixa correspondente a 70%
(setenta por cento) e remuneração variável correspondente a 30% (trinta por cento). Por sua vez, a parte variável está
atrelada totalmente a resultados financeiros da Companhia.
O objetivo da parcela variável da remuneração dos membros da Diretoria é retribuir, como forma de compensação, o
compartilhamento dos riscos na gestão dos negócios, neste caso sempre atrelado ao atingimento de metas estipuladas
para o exercício em questão.
Como remuneração indireta, a Companhia oferece ainda, como benefícios diretos e indiretos: refeição, seguro de vida em
grupo, assistência médica, ajuda educacional e veiculo.
c) Conselho Fiscal
Os membros do Conselho Fiscal fazem jus somente à remuneração fixa, estabelecida com base nas melhores práticas de
mercado, e cujo princípio já acima mencionado é o de atrair e reter os melhores profissionais. Os valores da remuneração
são iguais para todos os membros do conselho fiscal, exceto para o Presidente deste órgão.
ii. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na remuneração total
A remuneração definida aos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal é fixa e corresponde a 100%
(cem por cento) da remuneração total.

PÁGINA: 161 de 276

Formulário de Referência - 2018 - MAHLE-METAL LEVE S.A.

Versão : 4

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

Como já indiciado acima, para os membros da Diretoria Estatutária e Diretoria não Estatutária, a remuneração fixa
corresponde a 70% (setenta por cento) do total da remuneração e 30% (trinta por cento) pela remuneração variável, esta
paga em parcela única anual, após a consolidação dos resultados da Companhia.
iii. Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
As bases de remuneração atribuídas aos administradores e empregados da Companhia são atualizados pelos índices
inflacionários, e ainda são periodicamente acompanhadas/alinhadas com o mercado através de pesquisas realizadas por
empresas especializadas, com o objetivo de manter a competitividade dos valores pagos, assim como avaliar possíveis
distorções.
iv. Razões que justificam a composição da remuneração
A Companhia concentra a distribuição em parte fixa e outra variável, pois considera que a parte variável conta com forte
conteúdo motivacional, ao mesmo tempo em que possibilita o compartilhamento na responsabilidade de gestão de riscos
e na obtenção dos resultados do negócio.
v. A existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato
Para o exercício de 2015 um membro do Conselho de Administração renunciou sua remuneração de forma parcial
tendo em vista exercer no período cargo remunerado na Diretoria Executiva da MAHLE GmbH (controladora direta da
MAHLE Metal Leve S.A.).
c. principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada elemento
da remuneração
Como informado em itens anteriores, a remuneração variável para a Diretoria Estatutária, Diretoria não Estatutária e
demais administradores da Companhia está atrelada aos resultados financeiros atingidos pela Companhia. Os indicadores
de desempenho, composto por um conjunto de metas quantitativas e qualitativas, são específicos de cada área de
atuação e definidos anualmente de acordo com os novos projetos a serem implementados. O grau de atingimento dessas
metas (inferior, efetivo ou superior à meta pré-estabelecida) determina o valor da remuneração variável, e, são baseadas
no retorno sobre o capital empregado (ROCE).
d. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho
Qualquer ajuste nos valores da parte fixa da remuneração dos administradores depende da verificação da performance
individual e das práticas de mercado e a parcela variável está vinculada diretamente aos resultados financeiros que a
Companhia atingir.
e. como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo prazo
As práticas de remuneração utilizadas estão totalmente alinhadas aos interesses de curto, médio e longo prazo da Companhia.
Em sua estratégia a Companhia estabeleceu que a parte fixa da remuneração deve ser constantemente comparada às
melhores práticas aplicadas no mercado como forma de retenção e atração dos profissionais, o que neste caso encontra-se
adequado ao interesse de longo prazo. Por sua vez, a remuneração variável prevista atende ao interesse das partes
profissionais / Companhia, propiciando uma gestão eficaz, uma vez que a compensação encontra-se atrelada à performance
dentro de cada exercício visando o crescimento dos negócios em períodos futuros, reafirmando-se dessa forma a condição de
compartilhamento dos riscos e resultados pelos administradores e Companhia, no curto e médio prazo.
f.

existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos
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Prática não aplicada pela Companhia.
g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário, tal
como a alienação do controle societário do emissor
Prática não aplicada pela Companhia.
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Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

2,00

3,00

10,00

Nº de membros remunerados

5,00

2,00

3,00

10,00

1.519.479,42

2.212.370,77

528.224,52

4.260.074,71

Benefícios direto e indireto

0,00

191.142,83

0,00

191.142,83

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

33.428,55

471.407,54

11.627,24

516.463,33

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Encargos sociais

Encargos sociais

Encargos sociais

Remuneração variável
Bônus

0,00

1.248.939,80

0,00

1.248.939,80

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

488.460,36

0,00

488.460,36

Descrição de outras
remunerações variáveis

Prática não aplicada pela
Companhia.

Encargos sociais

Prática não aplicada pela
Companhia.

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.552.907,97

4.612.321,30

539.851,76

6.705.081,03

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

4,67

2,00

3,00

9,67

Nº de membros remunerados

4,67

2,00

3,00

9,67

1.392.812,15

2.156.278,15

521.470,80

4.070.561,10

Benefícios direto e indireto

0,00

183.852,06

0,00

183.852,06

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

30.414,76

507.821,19

10.150,78

548.386,73

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
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Encargos sociais

Encargos sociais

Remuneração variável
Bônus

0,00

1.479.016,88

0,00

1.479.016,88

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

320.502,96

0,00

320.502,96

Descrição de outras
remunerações variáveis

Prática não aplicada pela
Companhia.

Encargos sociais

Prática não aplicada pela
Companhia.

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.423.226,91

4.647.471,24

531.621,58

6.602.319,73

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

4,00

2,20

3,00

9,20

Nº de membros remunerados

4,00

2,20

3,00

9,20

1.126.611,84

3.132.138,92

521.470,80

4.780.221,56

Benefícios direto e indireto

0,00

244.080,89

0,00

244.080,89

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

27.384,61

787.620,89

12.706,49

827.711,99

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Encargos sociais.

Encargos sociais

Encargos sociais.

Remuneração variável
Bônus

0,00

1.360.806,81

0,00

1.360.806,81

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

298.152,77

0,00

298.152,77
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Encargos sociais

Prática não aplicada pela
Companhia.

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.153.996,45

5.822.800,28

534.177,29

7.510.974,02

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2015 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

4,00

3,00

3,00

10,00

Nº de membros remunerados

4,00

3,00

3,00

10,00

942.623,76

3.065.484,88

521.470,80

4.529.579,44

Benefícios direto e indireto

0,00

364.996,17

0,00

364.996,17

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

18.946,89

1.049.506,19

10.329,49

1.078.782,57

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Encargos sociais

Encargos sociais

Encargos sociais

Remuneração variável
Bônus

0,00

1.441.388,90

0,00

1.441.388,90

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

300.097,17

0,00

300.097,17

Descrição de outras
remunerações variáveis

Prática não aplicada pela Companhia Encargos sociais

Prática não aplicada pela
Companhia.

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00
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Total da remuneração

961.570,65

6.221.473,31

531.800,29

7.714.844,25
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a.
b.
c.
d.

13.3. - Em relação à remuneração variável 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 conteúdo:
órgão
número total de membros
número de membros remunerados
em relação ao bônus:
i.
ii.
iii.
iv.

e.

valor mínimo previsto no plano de remuneração
valor máximo previsto no plano de remuneração
valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas
valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 últimos exercícios sociais

em relação à participação no resultado:
i.
ii.
iii.
iv.

valor mínimo previsto no plano de remuneração
valor máximo previsto no plano de remuneração
valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas
valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 últimos exercícios sociais

Valores de Remuneração Variável reconhecidos para o exercício social de 2015 referentes ao Conselho de Administração,
(1)
Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal :
Conselho de
Administração(3)

Conselho Fiscal

b. Número de membros .............................................................................

4

3

3

c. Número de membros remunerados ......................................................

4

3

3

d. Em relação ao bônus:
i. Valor mínimo previsto no plano de remuneração (PR).........................
ii. Valor máximo previsto no plano de remuneração (PR) .......................
iii. Valor previsto no PR, caso as metas sejam atingidas (100%) ...........
iv. Valor efetivamente reconhecido no resultado ....................................

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

e. Em relação à participação no resultado:
i. Valor mínimo previsto no plano de remuneração (PR).........................
ii. Valor máximo previsto no plano de remuneração (PR) .......................
iii. Valor previsto no PR, caso as metas sejam atingidas (100%) ...........
iv. Valor efetivamente reconhecido no resultado ....................................

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

Ano 2015 (em R$)

Diretoria Estatutária

720.694,45
(2)
1.441.388,90
1.441.388,90

NA
NA
NA
NA

1

( ) Sem encargos
2
( ) As metas financeiras podem atingir um teto máximo de 200% (duzentos por cento) em relação ao plano econômico da Companhia.
(3) Um membro renunciou sua remuneração de forma parcial no exercício. Para o cálculo do valor médio da remuneração do Conselho de Administração, foi considerado o
total de remuneração do quadro 13.2 dividido por 4 membros.

Valores de Remuneração Variável reconhecidos para o exercício social de 2016 referentes ao Conselho de Administração,
(1)
Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal :
Ano 2016 (em R$)

Conselho de Administração

Conselho Fiscal

b. Número de membros .............................................................................

4

3

Diretoria Estatutária
2,2

c. Número de membros remunerados ......................................................

4

3

2,2

d. Em relação ao bônus:
i. Valor mínimo previsto no plano de remuneração (PR).........................
ii. Valor máximo previsto no plano de remuneração (PR) .......................
iii. Valor previsto no PR, caso as metas sejam atingidas (100%) ...........
iv. Valor efetivamente reconhecido no resultado ....................................

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

e. Em relação à participação no resultado:
i. Valor mínimo previsto no plano de remuneração (PR).........................
ii. Valor máximo previsto no plano de remuneração (PR) .......................
iii. Valor previsto no PR, caso as metas sejam atingidas (100%) ...........
iv. Valor efetivamente reconhecido no resultado ....................................

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

699.975,75
(2)
1.399.951,49
1.360.806,81

NA
NA
NA
NA

1

( ) Sem encargos
2
( ) As metas financeiras podem atingir um teto máximo de 200% (duzentos por cento) em relação ao plano econômico da Companhia.
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Valores de Remuneração Variável reconhecidos para o exercício social de 2017 referentes ao Conselho de Administração,
(1)
Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal :
Ano 2017 (em R$)

Conselho de Administração

Conselho Fiscal

Diretoria Estatutária

b. Número de membros .............................................................................

4,67

3

2

c. Número de membros remunerados ......................................................

4,67

3

2

d. Em relação ao bônus:
i. Valor mínimo previsto no plano de remuneração (PR).........................
ii. Valor máximo previsto no plano de remuneração (PR) .......................
iii. Valor previsto no PR, caso as metas sejam atingidas (100%) ...........
iv. Valor efetivamente reconhecido no resultado ....................................

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

0

e. Em relação à participação no resultado:
i. Valor mínimo previsto no plano de remuneração (PR).........................
ii. Valor máximo previsto no plano de remuneração (PR) .......................
iii. Valor previsto no PR, caso as metas sejam atingidas (100%) ...........
iv. Valor efetivamente reconhecido no resultado ....................................

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

(2)
956.570,54
1.479.016,88

NA
NA
NA
NA

1

( ) Sem encargos
(2) As metas financeiras podem atingir um teto máximo de 200% (duzentos por cento) em relação ao plano econômico da Companhia.

Valores de Remuneração Variável previstos para o exercício social de 2018 referentes ao Conselho de Administração,
(1)
Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal :
Ano 2018 (em R$)

Conselho de Administração

Conselho Fiscal

b. Número de membros .............................................................................

5

3

Diretoria Estatutária
2

c. Número de membros remunerados ......................................................

5

3

3

d. Em relação ao bônus:
i. Valor mínimo previsto no plano de remuneração (PR).........................
ii. Valor máximo previsto no plano de remuneração (PR) .......................
iii. Valor previsto no PR, caso as metas sejam atingidas (100%) ...........

NA
NA
NA

NA
NA
NA

0

e. Em relação à participação no resultado:
i. Valor mínimo previsto no plano de remuneração (PR).........................
ii. Valor máximo previsto no plano de remuneração (PR) .......................
iii. Valor previsto no PR, caso as metas sejam atingidas (100%) ...........

NA
NA
NA

NA
NA
NA

(2)
885.000,00

NA
NA
NA

1

( ) Sem encargos
2
( ) As metas financeiras podem atingir um teto máximo de 200% (duzentos por cento) em relação ao plano econômico da Companhia.
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

13.4. - Em relação ao 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, descrever:
A Companhia não possui remuneração baseada em ações, quer para o Conselho de Administração, quer para a Diretoria
estatutária, portanto, todos os subitens não são aplicáveis.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

termos e condições gerais
principais objetivos do plano
forma como o plano contribui para esses objetivos
como o plano se insere na política de remuneração do emissor
como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo prazo
número máximo de ações abrangidas
número máximo de opções a serem outorgadas
condições de aquisição de ações
critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
critérios para fixação do prazo de exercício
forma de liquidação
restrições à transferência das ações
critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano
efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no plano de
remuneração baseado em ações
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária

13.5. Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, e outros
valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor, seus controladores diretos ou
indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de administração, da
diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, na data de encerramento do último exercício
social:
Em 31 de dezembro de 2017, os membros do Conselho de Administração possuíam 6 ações emitidas pela Companhia.
Os Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretores Estatutários não possuem ações das sociedades
controladas ou dos controladores diretos e indiretos.
a.
b.
c.

d.
e.

Órgão
número de membros
em relação a cada outorga de opções de compra de ações:
i. data de outorga
ii. quantidade de opções outorgadas
iii. prazo para que as opções se tornem exercíveis
iv. prazo máximo para exercício das opções
v. prazo de restrição à transferência das ações
vi. preço médio ponderado de exercício de cada um dos seguintes grupos de opções:
· em aberto no início do exercício social
· perdidas durante o exercício social
· exercidas durante o exercício social
· expiradas durante o exercício social
valor justo das opções na data de outorga
diluição potencial em caso de exercício de todas as opções outorgadas
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária

13.6. - Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao final do último
exercício social, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
Reitere-se a explicação já dada de que a Companhia não possui remuneração baseada em ações, quer para o Conselho
de Administração, quer para a Diretoria Estatutária, portanto, todos os subitens não são aplicáveis.
a.
b.
c.

d.

Órgão
número de membros
em relação às opções ainda não exercíveis
i. quantidade
ii. data em que se tornarão exercíveis
iii. prazo máximo para exercício das opções
iv. prazo de restrição à transferência das ações
v. preço médio ponderado de exercício
vi. valor justo das opções no último dia do exercício social
em relação às opções exercíveis
i. quantidade
ii. prazo máximo para exercício das opções
iii. prazo de restrição à transferência das ações
iv. preço médio ponderado de exercício
v. valor justo das opções no último dia do exercício social
vi. valor justo do total das opções no último dia do exercício social
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária

13.7. - Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho
de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais, elaborar tabela com o seguinte
conteúdo:
A Companhia não possui remuneração baseada em ações, quer para o Conselho de Administração, quer para a Diretoria
Estatutária, portanto, todos os subitens não são aplicáveis.
a.
b.
c.

d.

Órgão
número de membros
em relação às opções exercidas informar:
i. número de ações
ii. preço médio ponderado de exercício
iii. valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das ações relativas às opções
exercidas
em relação às ações entregues informar:
i. número de ações
ii. preço médio ponderado de aquisição
iii. valor total da diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado das ações adquiridas
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções

13.8. - Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5
a 13.7, tal como a explicação do método de precificação do valor das ações e das opções, indicando, no mínimo:
Considerando que a Companhia não possui remuneração baseada em ações, quer para os membros do Conselho de
Administração, quer para a Diretoria Estatutária, todos os subitens não são aplicáveis.
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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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão

13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão
Ações detidas por administradores e conselheiros fiscais:
Diretores:
63.501 ações
Membros do Conselho de Administração:
6 ações
Membros do Conselho Fiscal:
0 ações
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários

13.10. - Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de administração e
aos diretores estatutários, fornecer as seguintes informações em forma de tabela:
a. órgão
b. número de membros
c. nome do plano
d. quantidade de administradores que reúnem as condições para se aposentar
e. condições para se aposentar antecipadamente
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
g. valor total acumulado das contribuições realizadas durante o último exercício social, descontada a parcela
relativa a contribuições feitas diretamente pelos administradores
h. se há a possibilidade de resgate antecipado e quais as condições
a) Orgão
b) Número de membros

Diretoria Estatutária
2

c) Nome do Plano = Bradesco Vida e Previdência
d) Quantidade de administradores que reúnem condições para se aposentar

NA

e) Condições para aposentar-se antecipadamente

NA

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
g) Valor acumulado das contribuições realizadas durante o último exercício social,
descontada a parcela relativa a contribuições feitas diretamente pelos
administradores
h) Se há possibilidade de resgate antecipado e quais condições

R$ 8.296.980,83

R$ 170.584,00
Não há possibilidade de resgate antecipado.

Os Planos de Previdência definem como premissa valores de aporte limitado, com meta quando o beneficiário atingir a
idade de 60 anos, momento que o beneficiário poderá converter os valores de reserva acumulada em benefícios em forma
de renda vitalícia. No caso de desligamento antecipado, antes do atingimento das condições de conversão anteriormente
mencionada, não há obrigação da Companhia em aportar os valores faltantes ao atingimento da meta atuarial.
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13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
Valores anuais
Diretoria Estatutária
31/12/2017

31/12/2016

Conselho de Administração
31/12/2015

31/12/2017

31/12/2016

Conselho Fiscal

31/12/2015

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Nº de membros

2,00

2,20

3,00

4,67

4,00

4,00

3,00

3,00

3,00

Nº de membros
remunerados

2,00

2,20

3,00

4,67

4,00

4,00

3,00

3,00

3,00

Valor da maior
remuneração(Reais)

1.850.793,96

3.198.100,63

2.819.776,73

501.256,62

461.598,73

426.302,93

194.977,93

195.430,71

195.518,15

Valor da menor
remuneração(Reais)

1.721.854,19

1.359.927,01

1.295.074,53

250.628,17

230.799,24

213.151,35

168.980,86

169.373,29

168.619,61

Valor médio da
remuneração(Reais)

2.323.735,62

2.683.318,10

2.073.824,44

304.759,51

288.499,11

240.392,66

177.207,19

178.059,10

177.266,76

Observação
Diretoria Estatutária
31/12/2017

- Valores com encargos;
- 01 membro da Diretoria Estatutária com a maior remuneração exerceu suas atividades durante 08 meses no exercício de 2017.

31/12/2016

Os membros do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária com a maior remuneração exerceram suas atividades durante todo o exercício de 2016.

31/12/2017

- Valores com encargos.
- 01 membro do Conselho de Administração com a maior remuneração exerceu suas atividades durante todo o exercício de 2017 e 01 membro do Conselho de Administração exerceu suas
atividades durante 08 meses no exercício de 2017.

31/12/2016

Os membros do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária com a maior remuneração exerceram suas atividades durante todo o exercício de 2016.

31/12/2015

Um membro renunciou sua remuneração de forma parcial no exercício. Para o cálculo do valor médio da remuneração do Conselho de Administração, foi considerado o total de remuneração
do quadro 13.2 dividido por 4 membros.
Os membros do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária com a maior remuneração exerceram suas atividades durante todo o exercício de 2015.

31/12/2017

- Valores com encargos;

Conselho de Administração

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

13.12. - Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem mecanismos
de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria,
indicando quais as consequências financeiras para o emissor
A Companhia não possui essa prática.

PÁGINA: 178 de 276

Formulário de Referência - 2018 - MAHLE-METAL LEVE S.A.

Versão : 4

13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

13.13. - Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração total de cada órgão
reconhecida no resultado do emissor referente a membros do conselho de administração, da diretoria estatutária
ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme definido
pelas regras contábeis que tratam desse assunto
Ano 2015
Percentual Remuneração Reconhecida no
resultado do emissor

Ano 2016
Percentual Remuneração Reconhecida no
resultado do emissor

Ano 2017
Percentual Remuneração Reconhecida no
resultado do emissor

Conselho de Administração

11,31%

Conselho de Administração

0%

Conselho de Administração

0%

Conselho Fiscal

NA

Conselho Fiscal

NA

Conselho Fiscal

NA

Diretoria Estatutária

NA

Diretoria Estatutária

NA

Diretoria Estatutária

NA
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam

13.14. - Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado do emissor
como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal,
agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e
serviços de consultoria ou assessoria prestados
Não aplicável, uma vez que os membros desses órgãos sociais não prestam serviços e, portanto, não são remunerados
por qualquer outro serviço ou atuação que não o dos cargos que ocupam.
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

13.15. - Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor, como
remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal do
emissor, agrupados por órgão, especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos
Valores de Remuneração reconhecidos no resultado ou de controladores ou de sociedades sob controle comum no
exercício social de 2015 referentes ao Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal. Não há valores
1
reconhecidos em sociedades controladas pelo emissor ( ):
Ano 2015

Conselho de Administração

Conselho Fiscal

Diretoria Estatutária

Número de membros ..................................................................................
Remuneração Fixa Anual ...........................................................................

4
880.784,21

3
NA

3
NA

Pró Labore / Honorários ............................................................................................
Remuneração por participação em comitês .............................................................
Outros ........................................................................................................................

880.784,21
NA
NA

NA
NA
NA

NA
NA
NA

Remuneração Variável Anual .....................................................................

9.164.837,83

NA

NA

Bônus ........................................................................................................................
Remuneração por participação em comitês .............................................................
Comissões .................................................................................................................
Outros ........................................................................................................................

9.164.837,83
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

Benefícios Pós Emprego ............................................................................
NA
Benefícios Motivados pela cessação do exercício do cargo ...................
NA
NA
Remuneração baseada em ações ..............................................................
Total (R$) ..................................................................................................... 10.045.622,04

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

1

( ) Sem encargos. Tais valores são previstos no resultado da acionista controladora indireta MAHLE GmbH a título de remuneração da Diretoria Executiva.

Não houveram valores de Remuneração previstos no resultado ou de controladores ou de sociedades sob controle
comum no exercício social de 2016 e 2017 referentes ao Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho
Fiscal.
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13.16 - Outras informações relevantes

13.16. - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Esclarecimentos referentes à conciliação de valores de remuneração relativos ao Quadro da seção 13.2
(“Remuneração total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal”) e Quadro da seção
13.11 (“Remuneração individual máxima, mínima e média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária
e do Conselho Fiscal”)
Conforme o OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/N° 03/2012, de 09 de maio de 2012, relativo a “Orientações gerais sobre a
elaboração do Formulário de Referência”, em relação ao item “13.11. Valor da maior, da menor e valor médio da
remuneração individual do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal.” está disposta a
seguinte orientação:
“Exceto no caso em que algum administrador renuncie à remuneração, o valor médio da remuneração anual de
cada órgão deverá corresponder à divisão do valor total da remuneração anual de cada órgão (letra “d” do item 13.2) pelo
número de membros informado para o respectivo órgão (letra “b” do item 13.2).
Caso algum administrador renuncie à remuneração, este não deverá ser considerado para o cálculo do valor médio da
remuneração anual, embora permaneça a ser computado para a indicação do número de membros (letra “a”). Neste caso,
o emissor deverá divulgar no campo de observação o número de membros efetivamente utilizado para o cálculo da
remuneração média.”
A Companhia utilizou este dispositivo haja vista:
A) Esclarecimentos referentes ao Quadro da seção 13.2 (“Remuneração total do Conselho de Administração,
Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal”)
A diferença entre “o montante global anual da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria”,
no montante de até R$ 7.001.282,32, constante da proposta de remuneração dos administradores, quando comparado ao
Quadro da seção 13.2 do Formulário de Referência (“Remuneração total do conselho de administração e, diretoria
estatutária e conselho fiscal”), onde consta “total da remuneração”, no montante de R$ 6.889.652,68, é decorrente da
distinção de critérios nos dois documentos, a saber:
1. Tais valores compreendem períodos distintos, uma vez que na Proposta da Administração no seu item 13.2, as previsões foram
constituídas para o exercício social 2015 (de janeiro a dezembro de 2015) enquanto que na Ata da AGO será considerado o período de
gestão de abril de 2015 a março de 2016.
2. A Ata das AGO dispôs a remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria, e não incluiu expressamente a remuneração do
Conselho Fiscal, conforme texto extraído da referida Ata, no item iv (b) das deliberações.

“(...) (b) fixada, para cada um dos membros efetivos, remuneração mensal nunca inferior a 10% (dez por cento) da que,
em média, for atribuída a cada Diretor, determinando o número de três titulares para a composição do Conselho Fiscal e
até o mesmo número de suplentes. Os membros do Conselho Fiscal receberão 12 honorários mensais e não haverá
benefícios, verbas de representação e participação nos resultados. Assim, tendo em vista a proposta do referido grupo de
acionistas, foi aprovada a eleição, na forma da Lei 6.404/76, dos seguintes membros efetivos e suplentes para a
composição do Conselho Fiscal (...)”.
B) Esclarecimentos referentes ao Quadro da seção 13.2 (“Remuneração total do Conselho de Administração,
Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal”)
A diferença entre “o montante global anual da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria”,
no montante de até R$ 6.291.549,72, constante da proposta de remuneração dos administradores, quando comparado ao
Quadro da seção 13.2 do Formulário de Referência (“Remuneração total do conselho de administração e, diretoria
estatutária e conselho fiscal”), onde consta “total da remuneração”, no montante de R$ 7.391.143,60, é decorrente da
distinção de critérios nos dois documentos, a saber:
1. Tais valores compreendem períodos distintos, uma vez que na Proposta da Administração no seu item 13.2, as previsões foram
constituídas para o exercício social 2016 (de janeiro a dezembro de 2016) enquanto que na Ata da AGO será considerado o período de
gestão de abril de 2016 a março de 2017.
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2. A Ata das AGO dispôs a remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria, e não incluiu expressamente a remuneração do
Conselho Fiscal, conforme texto extraído da referida Ata, no item iv (b) das deliberações.

“(...) (b) fixada, para cada um dos membros efetivos, remuneração mensal nunca inferior a 10% (dez por cento) da que,
em média, for atribuída a cada Diretor, determinando o número de três titulares para a composição do Conselho Fiscal e
até o mesmo número de suplentes. Os membros do Conselho Fiscal receberão 12 honorários mensais e não haverá
benefícios, verbas de representação e participação nos resultados. Assim, tendo em vista a proposta do referido grupo de
acionistas, foi aprovada a eleição, na forma da Lei 6.404/76, dos seguintes membros efetivos e suplentes para a
composição do Conselho Fiscal (...)”.
C) Esclarecimentos referentes ao Quadro da seção 13.2 (“Remuneração total do Conselho de Administração,
Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal”)
A diferença entre “o montante global anual da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria”,
no montante de até R$ 5.673.955,52, constante da proposta de remuneração dos administradores, quando comparado ao
Quadro da seção 13.2 do Formulário de Referência (“Remuneração total do conselho de administração e, diretoria
estatutária e conselho fiscal”), onde consta “total da remuneração”, no montante de R$ 6.468.214,12, é decorrente da
distinção de critérios nos dois documentos, a saber:
1. Tais valores compreendem períodos distintos, uma vez que na Proposta da Administração no seu item 13.2, as previsões foram
constituídas para o exercício social 2017 (de janeiro a dezembro de 2017) enquanto que na Ata da AGO será considerado o período de
gestão de abril de 2017 a março de 2018.
2. A Ata das AGO dispôs a remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria, e não incluiu expressamente a remuneração do
Conselho Fiscal, conforme texto extraído da referida Ata, no item iv (b) das deliberações.

“(...) (b) fixada, para cada um dos membros efetivos, remuneração mensal nunca inferior a 10% (dez por cento) da que,
em média, for atribuída a cada Diretor, determinando o número de três titulares para a composição do Conselho Fiscal e
até o mesmo número de suplentes. Os membros do Conselho Fiscal receberão 12 honorários mensais e não haverá
benefícios, verbas de representação e participação nos resultados. Assim, tendo em vista a proposta do referido grupo de
acionistas, foi aprovada a eleição, na forma da Lei 6.404/76, dos seguintes membros efetivos e suplentes para a
composição do Conselho Fiscal (...)”.

D) Esclarecimentos referentes ao Quadro da seção 13.2 (“Remuneração total do Conselho de Administração,
Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal”)
A diferença entre “o montante global anual da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria”,
no montante de até R$ 6.700.522,94, constante da proposta de remuneração dos administradores, quando comparado ao
Quadro da seção 13.2 do Formulário de Referência (“Remuneração total do conselho de administração e, diretoria
estatutária e conselho fiscal”), onde consta “total da remuneração”, no montante de R$ 7.113.884,46, é decorrente da
distinção de critérios nos dois documentos, a saber:
1. Tais valores compreendem períodos distintos, uma vez que na Proposta da Administração no seu item 13.2, as previsões foram
constituídas para o exercício social 2018 (de janeiro a dezembro de 2018) enquanto que na Ata da AGO será considerado o período de
gestão de abril de 2018 a março de 2019.
2. A Ata das AGO dispôs a remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria, e não incluiu expressamente a remuneração do
Conselho Fiscal, conforme texto extraído da referida Ata, no item iv (b) das deliberações.

“(...) (b) fixada, para cada um dos membros efetivos, remuneração mensal nunca inferior a 10% (dez por cento) da que,
em média, for atribuída a cada Diretor, determinando o número de três titulares para a composição do Conselho Fiscal e
até o mesmo número de suplentes. Os membros do Conselho Fiscal receberão 12 honorários mensais e não haverá
benefícios, verbas de representação e participação nos resultados. Assim, tendo em vista a proposta do referido grupo de
acionistas, foi aprovada a eleição, na forma da Lei 6.404/76, dos seguintes membros efetivos e suplentes para a
composição do Conselho Fiscal (...)”.
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14.1. - Descrever os recursos humanos do emissor, fornecendo as seguintes informações:
a. número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização geográfica)
1

()
LOCALIZAÇÃO

GRUPOS
Administração .................
Operação ........................
P & D ...............................
Vendas ............................

RJ – QUEIMADOS ....................................
Administração .................
Operação ........................
P & D ...............................
Vendas ............................
MG – ITAJUBA .........................................
Administração .................
Operação ........................
P & D ...............................
Vendas ............................
SP – INDAIATUBA ...................................
Administração .................
Operação ........................
P & D ...............................
Vendas ............................
SP – JUNDIAÍ ............................................
Administração .................
Operação ........................
P & D ...............................
Vendas ............................
SP – LIMEIRA ...........................................
Administração .................
Operação ........................
P & D ...............................
Vendas ............................
SP – MOGI GUAÇU ..................................
Administração .................
Operação ........................
P & D ...............................
Vendas ............................
SP – SÃO BERN. DO CAMPO .................
Administração .................
Operação ........................
P & D ...............................
Vendas ............................
ARGENTINA – RAFAELA ........................
Administração .................
Operação ........................
P & D ...............................
Vendas ............................
ANGENTINA – BUENOS AIRES ..............
Administração .................
Operação ........................
P & D ...............................
Vendas ............................
AUSTRIA ...................................................
TOTAL GERAL .........................................
(1)

31/12/2015
Nº Func
2
41
0
1
44
105
2095
4
31
2235
36
331
4
13
384
37
0
176
37
250
48
138
4
145
335
394
3305
5
45
3749
69
791
7
19
886
100
608
7
1
716
15
28
0
7
50
6
0
0
0
6
8655

31/12/2016
Nº Func
2
22
0
0
24
103
2159
0
32
2294
36
301
3
9
349
36
0
177
42
255
52
143
4
146
345
322
3015
3
41
3381
53
670
7
16
746
102
604
7
1
714
14
32
0
6
52
4
0
0
0
4
8164

31/12/2017
Nº Func
1
17
0
0
18
97
2476
0
29
2602
22
297
3
12
0
0
0
0
0
234
40
136
3
142
321
418
3017
3
42
3480
52
611
4
12
679
104
609
7
1
721
14
31
0
6
51
0
0
0
0
0
8106

Os números do quadro referem-se aos empregados da Companhia emissora e suas controladas no Brasil e no exterior.
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b. número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização geográfica)
(1) e (2)
LOCALIZAÇÃO

GRUPOS

31/12/2015
Nº Terc.

31/12/2016
Nº Terc.

31/12/2017
Nº Terc.

Operação
RJ – QUEIMADOS ...........................

0

0

0

277

268

234

45

43

39

99

93

78

64

91

62

387

332

363

117

115

118

75

79

73

10

10

8

1074

1031

975

Operação
MG – ITAJUBA ................................
Operação
SP – INDAIATUBA ...........................
Operação
SP – JUNDIAÍ ...................................
Operação
SP – LIMEIRA ..................................
Operação
SP – MOGI GUAÇU .........................
Operação
SP – SÃO BERN. CAMPO ...............
Operação
ARGENTINA – RAFAELA ................
Operação
ARGENTINA – BUENOS AIRES ......
Operação
TOTAL GERAL .................................
(1)

Os trabalhadores terceiros informados neste quadro estão alocados nas áreas de apoio da Companhia compreendendo os serviços de Vigilância e Portaria, Limpeza e
Jardinagem, Restaurante, Serviços de Medicina Ocupacional, Manutenção de Equipamentos de Informática, Manutenção Predial entre outros.

c. índice de rotatividade
Índices de rotatividade anual consolidada:
2015 = 18,34%
2016 = 15,51%
2017 = 11,69%
d. exposição do emissor a passivos e contingências trabalhistas
As contingências trabalhistas consistem, principalmente, de reclamações de empregados relativas às verbas decorrentes
da relação de emprego e a vários pleitos indenizatórios. Mais informações poderão ser obtidas no item 4.3.
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14.2. - Comentar qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números divulgados no item 14.1 acima
O efetivo de mão de obra da Companhia em 31 de dezembro de 2017, contava com 8.440 colaboradores (8.164 em 31 de
dezembro de 2016 e 8.655 em 31 de dezembro de 2015).
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14.3. - Descrever as políticas de remuneração dos empregados do emissor, informando:
a. política de salários e remuneração variável
A Companhia possui regras e procedimentos para manutenção e administração de remuneração para seus empregados
visando manter cargos e salários adequados, garantindo a aderência à sua estrutura organizacional e salarial, equilíbrio
interno e externo, suporte à gestão e retenção de suas equipes, de acordo com a realidade do mercado. Como
remuneração variável, a Companhia dispõe de programas de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) baseados em
indicadores de desempenho (metas econômicas, de produtividade, de qualidade e metas individuais).
b. política de benefícios
A Companhia oferece como benefícios aos seus empregados: Assistência Médica, Seguro de Vida em Grupo, Previdência
Privada, Transporte Fretado, Restaurante, Auxílio Creche, Cesta de Natal, Bolsa Educação, entre outras. Os benefícios
são estendidos a todos os funcionários da Companhia, com a participação em parte dos custos, participação essa variável
de acordo com a faixa salarial.
c. características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não-administradores,
identificando:
A Companhia não possui plano de remuneração baseado em ações para os seus empregados.

i.

grupos de beneficiários

ii. condições para exercício
iii. preços de exercício
iv. prazos de exercício
v. quantidade de ações comprometidas pelo plano
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14.4. - Descrever as relações entre o emissor e sindicatos
Os empregados da Companhia, em suas diversas localidades, são representados pelos sindicatos dos metalúrgicos e
movimentadores de cargas das respectivas bases sindicais, que, por sua vez, estão filiados à Central Única dos
Trabalhadores - CUT (São Bernardo do Campo); Força Sindical (Mogi Guaçu e Jundiaí), CTB (Queimados) e Conlutas
(Itajubá), tendo suas datas bases de negociação coletiva os meses de setembro (São Bernardo do Campo, Limeira e
Indaiatuba); outubro (Itajubá e Queimados) e novembro (Jundiaí e Mogi Guaçu).
As convenções coletivas de trabalho mais recentes foram celebradas em 2016 e 2017 e terão vigência até 2018 e 2019,
respectivamente, sendo suas cláusulas econômicas objeto de negociação nos respectivos meses de data-base pelos
Sindicatos dos Trabalhadores e Sindicato Patronal representado pelo SINDIPEÇAS – Sindicato Nacional da Indústria de
Componentes para Veículos Automotores.
Historicamente, as diversas unidades da Companhia têm mantido com empregados e sindicatos bom relacionamento,
assim como constante empenho e compromisso na condução de negociações permanentes como forma de resolução de
conflitos e discussão de reivindicações.
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14.5. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações consideradas relevantes.
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Brasileira-SP

Não

MAHLE Indústria e Comércio Ltda.
49.342.181/0001-23

Sim

06/02/2015

Não
76.985.131

60,000000%

0

0,000000%

76.985.131

60,000000%

0,000000%

63.510

0,050000%

Conselheiros de Administração
Brasileira

Não

Não

Não
63.510

0,050000%

0

MAHLE Industriebeteiligungen GmbH
05.515.156/0001-29

Alemã

Não

Sim

06/02/2015

Não
12.830.850

10,000000%

0

0,000000%

12.830.850

10,000000%

38.429.009

29,950000%

0

0,000000%

38.429.009

29,950000%

0

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

128.308.500

100,000000%

0

0,000000%

128.308.500

100,000000%

OUTROS

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

MAHLE Indústria e Comércio Ltda.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

49.342.181/0001-23

MAHLE Industriebeteiligungen GmbH
05.515.156/0001-29

Alemã-SP

Não

Sim

27/12/2010

0

0,000000

24.079.855.972

100,000000

Não
24.079.855.972

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

24.079.855.972

100,000000

0

0,000000

24.079.855.972

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

MAHLE Industriebeteiligungen GmbH

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

05.515.156/0001-29

MAHLE GmbH
Não

Sim

26/05/2009

0

0,000000

30.001.000

100,000000

Não
30.001.000

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

30.001.000

100,000000

0

0,000000

30.001.000

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

MAHLE GmbH
MABEG Verein zur Förderung und Beratung der MAHLE Gruppe e. V.
Alemã

Não

Não

29/08/2001

0

0,000000

129.300

Não

Sim

29/08/2001

0

0,000000

149.870.700

99,900000

Não
129.300

0,100000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,100000

MAHLE Stiftung GmbH ("Fundação MAHLE")
Alemã
Não
149.870.700

99,900000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

150.000.000

100,000000

0

0,000000

150.000.000

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

MAHLE Industriebeteiligungen GmbH

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

05.515.156/0001-29

MAHLE G.m.b.H
Alemã

Não

Sim

09/11/2010

0

0,000000

30.001.000

100,000000

Não
30.001.000

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

30.001.000

100,000000

0

0,000000

30.001.000

100,000000

TOTAL

PÁGINA: 195 de 276

Formulário de Referência - 2018 - MAHLE-METAL LEVE S.A.

Versão : 4

15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

MAHLE G.m.b.H
MABEG Verein zur Förderung und Beratung der MAHLE Gruppe e. V.
Alemã

Não

Não

29/08/2001

0

0,000000

129.300

Não

Sim

29/08/2001

0

0,000000

149.870.700

99,900000

Não
129.300

0,100000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,100000

MAHLE Stiftung GmbH ("Fundação MAHLE")
Alemã
Não
149.870.700

99,900000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

150.000.000

100,000000

0

0,000000

150.000.000

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

MAHLE Stiftung GmbH ("Fundação MAHLE")
Outros
Não

Não

0

0,000000

149.870.700

100,000000

Não
149.870.700

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

149.870.700

100,000000

0

0,000000

149.870.700

100,000000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

MABEG Verein zur Förderung und Beratung der MAHLE Gruppe e. V.
OUTROS

129.300

100,000000

0

0,000000

129.300

100,000000

129.300

100,000000

0

0,000000

129.300

100,000000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

MABEG Verein zur Förderung und Beratung der MAHLE Gruppe e. V.
Outros
Não

Não

0

0,000000

129.300

100,000000

Não
129.300

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

129.300

100,000000

0

0,000000

129.300

100,000000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

MAHLE Stiftung GmbH ("Fundação MAHLE")
Outros
Não

Não

0

0,000000

149.870.700

100,000000

Não
149.870.700

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

149.870.700

100,000000

0

0,000000

149.870.700

100,000000

TOTAL
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15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

27/04/2018

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

4.104

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

183

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

169

Ações em Circulação
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 ordinárias (Unidades)

38.492.519

30,000000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000000%

Preferencial Classe A

0

0,000000%

Total

38.492.519

30,000000%
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico

15.4. Inserir organograma dos acionistas do emissor e do grupo econômico em que se insere, indicando:
Tendo presente que não há além dos acionistas controladores, já identificados no item 15.1, qualquer acionista com
participação igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de ações, não inserirmos o organograma neste
item.
a.
b.
c.
d.
e.

todos os controladores diretos e indiretos e, caso o emissor deseje, os acionistas com participação igual ou
superior a 5% de uma classe ou espécie de ações
principais controladas e coligadas do emissor
participações do emissor em sociedades do grupo
participações de sociedades do grupo no emissor
principais sociedades sob controle comum
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

15.5. - Com relação a qualquer acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte, regulando o exercício do direito de voto ou a transferência de ações de emissão do emissor, indicar:
A Companhia não possui acordo de acionistas celebrado no seu âmbito.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

partes
data de celebração
prazo de vigência
descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de controle
descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores
descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquiri-las
descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do conselho de
administração
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor

15.6. - Indicar alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e administradores do
emissor
Não houve alterações (aquisições ou alienações) relevantes, conforme definidas no artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02,
nas participações dos membros do grupo de controle e de administradores, ocorridas nos últimos 3 (três) últimos
exercícios sociais.
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15.7 - Principais operações societárias

15.7. Descrever as principais operações societárias ocorridas no grupo que tenham tido efeito relevante para o
emissor, tais como incorporações, fusões, cisões, incorporações de ações, alienações e aquisições de controle
societário, aquisições e alienações de ativos importantes, indicando, quando envolver o emissor ou qualquer de
suas controladas ou coligadas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

evento
principais condições do negócio
sociedades envolvidas
efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente, sobre a participação do controlador, de
acionistas com mais de 5% do capital social e dos administradores do emissor
quadro societário antes e depois da operação
mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas

a. Evento

b. Principais
c. Sociedades
condições
envolvidas
do negócio ¹

Incorporação
de operação
controlada

Ver descrição
abaixo

MAHLE Metal Leve
S.A. (Controladora)
e MAHLE Industry
do Brasil Ltda.
(Controlada)

d. Efeitos
e. Quadro
f. Mecanismo
resultantes da
societário
s utilizados
para
operação no
antes e
quadro
depois da
garantir o
acionário,
operação ²
tratamento
especialment
equitativo
e, sobre a
entre os
participação
acionistas
do
controlador,
de acionistas
com mais de
5% do capital
social e dos
administrador
es do emissor
Não aplicável.
Ver
Operação
organograma aprovada via
abaixo
Assembleia
Geral
Extraordinária
em 30 de
novembro de
2018.

b. Principais condições do negócio ¹
Condições da incorporação
2.1.

A administração da Incorporadora deliberou propor a incorporação de MAHLE INDUSTRY, deliberando ainda, ad

referendum da Reunião de Sócios e Assembleia Geral Extraordinária das Partes, contratar empresa especializada
responsável pela avaliação da Incorporada com base no critério de patrimônio líquido contábil e pela elaboração do laudo
de avaliação, conforme previsto no item 3.1 abaixo.
2.2.

A MAHLE METAL LEVE realizará a incorporação da Incorporada sucedendo-a a título universal, na forma da Lei.

Assim, o patrimônio líquido de MAHLE INDUSTRY passará a integrar diretamente o patrimônio da Incorporadora. Os
saldos das contas credoras e devedoras da MAHLE INDUSTRY passarão para os livros contábeis da Incorporadora,
fazendo-se as necessárias adaptações. Os bens, direitos e obrigações de MAHLE INDUSTRY a serem vertidos para o
patrimônio da Incorporadora estarão detalhadamente descritos no laudo de avaliação.
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15.7 - Principais operações societárias

2.3.

Todas as quotas representativas do capital social de MAHLE INDUSTRY serão extintas, com base no art. 226, §

1º, da LSA.
2.4.

Considerando que a totalidade das quotas representativas do capital social da MAHLE INDUSTRY (Incorporada)

são detidas pela MAHLE METAL LEVE não se verifica a hipótese de direito de retirada a ser observado.
2.5.

Os estabelecimentos da Incorporada, situados na cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, na Rodovia SP

340, Km 176,5, s/nº, Distrito Industrial I - Prédio A - CEP 13.846-146 e Rua Vicenzo Granchelli, nº 10, PREDIO A, Bairro
João Aldo Nassif - CEP 13820.000, Jaguariuna/SP, incluindo todos os seus bens corpóreos e incorpóreos, móveis e
imóveis, estoques, créditos, direitos e obrigações, contratos, livros, controles, registros, documentos, sistemas e
informações serão alocados, por força da Incorporação, nos estabelecimentos da Incorporadora, no mesmo endereço da
sede e respectiva filial da Incorporada, sem solução de continuidade, a saber:
a.

Rodovia SP 340, s/n, complemento KM 176,5 Distr. Industrial I PREDIO A - CEP 13846.146, Mogi Guaçu/SP (

incorporação da sede da Empresa Mahle Industry do Brasil Ltda, CNPJ 12.388.098/0001-85);
b. Rua Vicenzo Granchelli, nº 10, PREDIO A, Bairro João Aldo Nassif - CEP 13820.000, Jaguariuna/SP ( incorporação da
filial da Empresa Mahle Industry do Brasil Ltda, CNPJ (12.388.098/0002-66);

e. Quadro societário antes e depois da operação ²:
e.1. Quadro societário antes da operação:

e.2. Quadro societário depois da operação:
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15.7 - Principais operações societárias
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15.8 - Outras informações relevantes

15.8. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevante.
Não há outras informações consideradas relevantes.
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas

16.1. - Descrever as regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de transações com partes
relacionadas, conforme definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto
A Companhia e suas controladas frequentemente compram e vendem serviços e produtos entre si e entre sociedades sob
o controlador final comum. Em geral essas transações são realizadas comumente, através de ordens de fornecimento ou
de serviço, e não se constituem objeto de contrato, mas, no entanto, seguem os princípios de transparência e
independência, observando as práticas comercias e usuais do mercado, performando dentro dos interesses e resultados
esperados pela Companhia.
Em contrapartida, a Companhia também possui transações mercantis entre partes relacionadas às quais são objeto de
contrato e foram realizadas em condições de mercado verificáveis. Tais transações mercantis estão discriminadas no item
16.2 deste Formulário de Referência.
Conforme o item 8 do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/n.º 01/2013, nos casos em que se verifique a impossibilidade de que
os termos pactuados possam ser efetivamente comprovados, que se divulguem, ainda, as condições da transação e os
procedimentos para sua contratação, incluindo medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e garantir o caráter
comutativo das condições pactuadas, ou indiquem em que documento divulgado pela Companhia essas informações
estão disponíveis.
Deste modo, a Companhia disponibiliza as condições das transações, com informações dos saldos das mesmas
(discriminadas por Companhia, especificando: produtos, serviços, ativo fixo, comissões, royalties, e prazo de realização de
cada transação) que se encontram na nota explicativa n. 12 de suas demonstrações financeiras.
O procedimento para suas contratações se inicia com um processo de negociação entre os representantes das partes,
sendo que na Companhia é comum a participação de membros da Diretoria Executiva e gerentes de áreas específicas, os
quais contam com o apoio das áreas de contabilidade, controladoria e jurídico. Encerrado o processo de negociação, uma
proposta é enviada à Diretoria Executiva que antes de submetê-la ao Conselho de Administração realiza uma análise
prévia dos efeitos decorrentes das condições da transação, e ainda, busca efetivar uma comparação com políticas
desenvolvidas por outras Companhias de seu segmento de atuação. Uma vez aprovado pela Diretoria Executiva a
respectiva proposta irá fazer parte da agenda de uma reunião do Conselho de Administração.
A Companhia possui, ainda, Política com Partes Relacionadas aprovada pelo seu Conselho de Administração em 14 de
março de 2017 e a qual está disponibilizada na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e no seu website de Relações
com Investidores (http://ri.mahle.com.br/).
As informações referentes às referidas transações, além das constantes neste Formulário de Referência, podem ser
acessadas: (i) na nota explicativa n.12 das Informações Trimestrais (ITR) e das Demonstrações Financeiras Padronizadas
(DPF); e (ii) conforme o grau de importância da transação, em Ata de Reunião do Conselho de Administração.
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

MAHLE International GmbH e MAHLE Metal
Leve S.A.

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

922.732,92

R$ 159.184,88

-

Não aplicável

NÃO

0,000000

-

Período indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Contrato de prestação de serviços locais (Controles internos)

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação

Contrato de prestação de serviços locais (Controles internos)

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Behr Gerenciamento Térmico Brasil
Ltda. e MAHLE Metal Leve S.A.

01/10/2012

621.972,17

R$ 183.369,45

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Prestação de serviço de compras e suprimentos.

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

"O presente contrato poderá ser rescindido por ambas as partes, a qualquer tempo mediante comunicação, por escrito, com prazo mínimo de 60
( sessenta ) dias, sem que se estabeleça quaisquer indenizações, perdas ou ônus, por rescisão, a não ser o pagamento das retribuições devidas
pelas CONTRATANTE até a data da rescisão.
Poderá ainda ser rescindido, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, por qualquer das partes na ocorrência das seguintes
situações:
a) Inadimplemento de qualquer obrigação contratual, não sanada no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da notificação da parte prejudicada;
b) Concordata, falência ou insolvência de qualquer das partes.
"

Natureza e razão para a operação

Compras

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Behr Gerenciamento Térmico Brasil
Ltda. - Jaguaríuna e MAHLE Metal Leve S.A.

21/09/2015

509.267,72

R$ 0,00

-

Período indeterminado

NÃO

0,000000
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Contrato de prestação de serviços locais (Contabilidade, finanças, fiscal, controles internos, juridico, compras, recursos humanos, segurança
industrial, IT e área de vendas)

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

"O presente contrato poderá ser rescindido por ambas as partes, a qualquer tempo mediante comunicação, por escrito, com prazo mínimo de 60
(sessenta) dias, sem que se estabeleçam quaisquer indenizações, perdas ou ônus, por rescisão, a não ser o pagamento das retribuições
estabelecidas na Cláusula 2ª e devidas pela CONTRATANTE até a data da rescisão.
Poderá ainda ser rescindido, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, por qualquer das partes na ocorrência das seguintes
situações:
a) Inadimplemento de qualquer obrigação contratual, não sanada no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da notificação da parte prejudicada;
ou
b)Concordata, falência ou insolvência de qualquer das partes."

Natureza e razão para a operação

Contabilidade, finanças, fiscal, controles internos, juridico, compras, recursos humanos, segurança industrial, IT e área de vendas

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Metal Leve S.A. e MAHLE GmbH

15/02/2012

9.364.985,44

R$ 770.444,76

-

Período indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controladora indireta

Objeto contrato

Contrato de licenciamento de marca registrada

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

"O direito de rescisão deste Contrato por causa motivada permanece inalterado. O presente Contrato poderá ser rescindido por causa motivada com
efeito imediato pela outra Parte em particular se:
a) a Licenciada violar as obrigações principais deste Contrato, ou
b) os acionistas da Licenciada mudarem, ou
c) a Licenciada não pagar o royalty em tempo hábil ou de maneira acordada, ou
d) a Licenciada não cumprir os padrões de qualidade da Licenciadora, ou
e) se qualquer lei, regulamento público, decisão de autoridade pública ou tratado de estado for implementado e impedir ou substancialmente
restringir os termos deste Contrato.
Em todos os casos, o aviso de rescisão deverá ser dado por escrito.
"
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Natureza e razão para a operação

Trademark

Posição contratual do emissor

Devedor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

6.778.823,76

R$ 1.129.803,96

-

10 (dez) anos

NÃO

Especificar
MAHLE Metal Leve S.A. e MAHLE Ltda

25/10/2012

Relação com o emissor

Controladora direta

Objeto contrato

Aluguel

0,000000

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

A parte que infringir qualquer cláusula do contrato sujertar-se-a à multa corresponde à 3 (três) meses de aluguel vigente, a favor da parte inocente,
sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais.

Natureza e razão para a operação

Aluguel

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
MAHLE Metal Leve S.A. e MAHLE GmbH

01/07/2015

5.172.502,48

R$ 3.053.016,81

-

Período indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controladora indireta

Objeto contrato

Prestação de serviços corporativos

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

O acordo poderá rescindido por qualquer das partes até o fim de cada mês, mediante notificação à outra parte 6 meses antes. Cada uma das partes
poderá rescindir subserviços particulares separadamente dentro de um período razoável de aviso prévio. O direito de rescindir este contrato por
justa causa não afetará o acordo. No caso de o Tomador de Serviços deixar o Grupo MAHLE por meio de desconsolidação, também o retirará deste
acordo sem a necessidade de finalização quando da sua saída do Grupo MAHLE tornar-se juridicamente vinculativo. As Partes Contratantes
comprometem-se a informar-se mutuamente sobre qualquer alteração em sua situação jurídica. O aviso de cancelamento deverá ser feito por
escrito.

Natureza e razão para a operação

Prestação de serviços corporativos

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

MAHLE Industry do Brasil Ltda e MAHLE Behr
Gerenciamento Térmico Brasil Ltda.

29/01/2013

3.333.565,28

R$ 1.467.862,90

-

Período indeterminado

NÃO

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Contrato de prestação de serviços locais (gestão de prospeção técnica e comercial de novos negócios)

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

O presente contrato poderá ser rescindido por ambas as partes, a qualquer tempo mediante comunicação, por escrito, com prazo mínimo de 60
(sessenta) dias, sem que se estabeleçam quaisquer indenizações, perdas ou ônus, por rescisão, a não ser o pagamento das retribuições
estabelecidas na Cláusula 2ª e devidas pela CONTRATANTE até a data da rescisão. Poderá ainda ser rescindido, independentemente de
notificação judicial ou extrajudicial, por qualquer das partes na ocorrência das seguintes situações: a) Inadimplemento de qualquer obrigação
contratual, não sanada no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da notificação da parte prejudicada; ou b) Concordata, falência ou insolvência
de qualquer das partes.

Natureza e razão para a operação

Gestão de prospeção técnica e comercial de novos negócios

Posição contratual do emissor

Devedor

0,000000

Especificar
MAHLE Metal Leve S.A. e MAHLE International
GmbH

01/01/2015

3.106.368,23

R$ 1.036.035,86

-

5 (cinco) anos

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Contrato de TI - produtos e serviços

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Comunicado por escrito, por qualquer uma das partes, em até 12 meses do término do contrato.

Natureza e razão para a operação

TI

Posição contratual do emissor

Devedor

NÃO

0,000000

NÃO

0,000000

Especificar
MAHLE Metal Leve S.A. e MAHLE GmbH

01/07/2013

2.788.112,72

Relação com o emissor

Controladora indireta

R$ 2.788.112,72

-

5 ( cinco) anos
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Contrato de prestação de serviço técnicos especializados

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Cada uma das partes terá direito de rescindir este Contrato antes da data de expiração sem nenhuma penalidade mediante uma carta por escrito
com um comunicado de 90 (noventa) dias de antecedência. As seguintes ocorrências serão suficientes para dar direito a quaisquer das partes de
rescindir imediatamente o Contrato antes da data de expiração sem nenhuma penalidade mediante uma carta por escrito: a) no caso quaisquer das
partes se torne dissolvida, seja declarada insolvente, declare-se falida; b) no caso de quaisquer das partes se torne integrada a outro grupo
corporativo controlador diferente do Grupo Mahle ou deixar o Grupo Mahle; c) caso qualquer das partes não cumpra suas obrigações estabelecidas
neste Contrato durante um período de mais de 60 (sessenta) dias sem nenhuma razão. Nenhuma indenização será devida pelas partes em qualquer
caso de rescisão deste Contrato antes da data de expiração.

Natureza e razão para a operação

Pesquisa e Desenvolvimento

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
MAHLE Metal Leve S.A. e MAHLE Aftermarket
GmbH

01/07/2015

1.211.926,81

R$ 632.033,10

-

Período indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Prestação de serviços corporativos

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

O acordo poderá rescindido por qualquer das partes até o fim de cada mês, mediante notificação à outra parte 6 meses antes. Cada uma das partes
poderá rescindir subserviços particulares separadamente dentro de um período razoável de aviso prévio. O direito de rescindir este contrato por
justa causa não afetará o acordo. No caso de o Tomador de Serviços deixar o Grupo MAHLE por meio de desconsolidação, também o retirará deste
acordo sem a necessidade de finalização quando da sua saída do Grupo MAHLE tornar-se juridicamente vinculativo. As Partes Contratantes
comprometem-se a informar-se mutuamente sobre qualquer alteração em sua situação jurídica. O aviso de cancelamento deverá ser feito por
escrito.

Natureza e razão para a operação

Prestação de serviços corporativos

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
MAHLE Metal Leve S.A. e MAHLE Filtersystem
GmbH

01/07/2015

1.122.444,87

R$ 346.143,69

-

Período indeterminado

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Prestação de serviços corporativos

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

O acordo poderá rescindido por qualquer das partes até o fim de cada mês, mediante notificação à outra parte 6 meses antes. Cada uma das partes
poderá rescindir subserviços particulares separadamente dentro de um período razoável de aviso prévio. O direito de rescindir este contrato por
justa causa não afetará o acordo. No caso de o Tomador de Serviços deixar o Grupo MAHLE por meio de desconsolidação, também o retirará deste
acordo sem a necessidade de finalização quando da sua saída do Grupo MAHLE tornar-se juridicamente vinculativo. As Partes Contratantes
comprometem-se a informar-se mutuamente sobre qualquer alteração em sua situação jurídica. O aviso de cancelamento deverá ser feito por
escrito.

Natureza e razão para a operação

Prestação de serviços corporativos

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
MAHLE Metal Leve S.A. e MAHLE International
GmbH

1.101.612,69

R$ 1.101.612,69

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Projeto SAP HANA

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Por escrito pelo menos 12 meses antes do vencimento do contrato.

Natureza e razão para a operação

TI

Posição contratual do emissor

Devedor

-

5 anos, sendo que pode NÃO
ser renovado por
períodos de 2 anos

0,000000

-

Período indeterminado

0,000000

Especificar
MAHLE Metal Leve GmbH e MAHLE GmbH

20/11/2012

1.100.907,84

R$ 1.198.524,57

Relação com o emissor

Controladora indireta

Objeto contrato

Contrato de licenciamento de marca registrada

NÃO
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

O direito de rescindir este Contrato por justa causa permanece inalterado. Este acordo pode ser rescindido por justa causa , com efeito imediato ,
pela outra Parte , nomeadamente se: a) O licenciado viola principais deveres do presente Acordo, ou b) alterações dos acionistas ou licenciado, ou
c) o licenciado não realizar o pagamento na forma acordada, ou d) o titular da licença não cumprir as normas de qualidade de concedente, ou e) se
qualquer lei, regulamento público, do poder público decisão ou estado tratado é implementado e impede ou substancialmente restringe os termos
deste Contrato. Em todos os casos, aviso de rescisão deve ser por escrito.

Natureza e razão para a operação

Trademark

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
MAHLE Metal Leve S.A. e MAHLE International
GmbH

01/01/2015

582.814,42

R$ 202.872,10

-

5 (cinco) anos

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Contrato de TI - licença e sublicença

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Comunicado por escrito, por qualquer uma das partes, em até 12 meses do término do contrato.

Natureza e razão para a operação

TI

Posição contratual do emissor

Devedor

NÃO

0,000000

SIM

0,804000

Especificar
MAHLE Metal Leve GmbH e MAHLE Holding
Austria GmbH

23/11/2012

0,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Empréstimo

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação

Empréstimo (0,8040% a.a.)

R$ 20.945.349,06

-

Período indeterminado
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Empréstimo

MAHLE Behr Gerenciamento Térmico Brasil
Ltda. e MAHLE Metal Leve S.A.

21/09/2015

6.438.730,25

R$ 1.478.989,97

-

Período indeterminado

NÃO

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Contrato de prestação de serviços locais (Contabilidade, finanças, fiscal, controles internos, juridico, compras, recursos humanos, segurança
industrial, IT e área de vendas)

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

O presente contrato poderá ser rescindido por ambas as partes, a qualquer tempo mediante comunicação, por escrito, com prazo mínimo de 60
(sessenta) dias, sem que se estabeleçam quaisquer indenizações, perdas ou ônus, por rescisão, a não ser o pagamento das retribuições
estabelecidas na Cláusula 2ª e devidas pela CONTRATANTE até a data da rescisão.
Poderá ainda ser rescindido, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, por qualquer das partes na ocorrência das seguintes
situações:
a) Inadimplemento de qualquer obrigação contratual, não sanada no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da notificação da parte prejudicada;
ou
b)Concordata, falência ou insolvência de qualquer das partes.

Natureza e razão para a operação

Contabilidade, finanças, fiscal, controles internos, juridico, compras, recursos humanos, segurança industrial, IT e área de vendas

Posição contratual do emissor

Credor

0,000000

Especificar
MAHLE Compressores do Brasil e MAHLE Metal 21/09/2015
Leve S.A.

5.279.938,27

R$ 1.162.980,08

-

Período indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Contrato de prestação de serviços locais (Contabilidade, finanças, fiscal, controles internos, juridico, compras, recursos humanos, segurança
industrial, IT e área de vendas)

Garantia e seguros

Não aplicável
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

"O presente contrato poderá ser rescindido por ambas as partes, a qualquer tempo mediante comunicação, por escrito, com prazo mínimo de 60
(sessenta) dias, sem que se estabeleçam quaisquer indenizações, perdas ou ônus, por rescisão, a não ser o pagamento das retribuições
estabelecidas na Cláusula 2ª e devidas pela CONTRATANTE até a data da rescisão.
Poderá ainda ser rescindido, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, por qualquer das partes na ocorrência das seguintes
situações:
a) Inadimplemento de qualquer obrigação contratual, não sanada no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da notificação da parte prejudicada;
ou
b) Concordata, falência ou insolvência de qualquer das partes."

Natureza e razão para a operação

Contrato de prestação de serviços locais (Contabilidade, finanças, fiscal, controles internos, juridico, compras, recursos humanos, segurança
industrial, IT e área de vendas)

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Behr Gerenciamento Térmico Brasil
Ltda. e MAHLE Metal Leve S.A.

01/10/2011

1.825.271,06

R$ 335.293,00

-

Período indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Contrato de prestação de serviços de consultoria (Engenharia de aplicação e Gerenciamento de projetos)

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

"O presente contrato poderá ser rescindido por ambas as partes, a qualquer tempo mediante comunicação, por escrito, com prazo mínimo de 30
( trinta ) dias, sem que se estabeleçam quaisquer indenizações, perdas ou ônus, por rescisão, a não ser o pagamento das retribuições devidas pela
BEHR até a data da rescisão.
Poderá ainda ser rescindido, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, por qualquer das partes na ocorrência das seguintes
situações:
a) Inadimplemento de qualquer obrigação contratual, não sanada no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da notificação da parte prejudicada;
b) Recuperação extrajudicial, recuperação judicial, falência ou insolvência de qualquer das partes."

Natureza e razão para a operação

Gestão de vendas e engenharia de aplicação, Gerenciamento de projetos e marketing.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Behr Gerenciamento Térmico Brasil
Ltda. - MPT e MAHLE Metal Leve S.A.

15/10/2013

1.631.831,38

R$ 446.474,66

-

Período indeterminado

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Contrato de prestação de serviços técnicos locais (laboratórios)

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

"O presente contrato poderá ser rescindido por ambas as partes, a qualquer tempo mediante comunicação, por escrito, com prazo mínimo de 60
(sessenta) dias, sem que se estabeleçam quaisquer indenizações, perdas ou ônus, por rescisão, a não ser o pagamento das retribuições
estabelecidas na Cláusula 2ª e devidas pela CONTRATANTE até a data da rescisão.
Poderá ainda ser rescindido, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, por qualquer das partes na ocorrência das seguintes
situações:
a) Inadimplemento de qualquer obrigação contratual, não sanada no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da notificação da parte prejudicada;
ou
b)Concordata, falência ou insolvência de qualquer das partes.
"

Natureza e razão para a operação

Pesquisa e Desenvolvimento

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Argentina S.A. e MAHLE Metal Leve
S.A.

01/01/2017

1.216.966,60

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Prestação de serviço de TI

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação

Prestação de serviço de TI

Posição contratual do emissor

Credor

R$ 172.850,68

-

5 anos, com renovação
automatica por período
de 2 anos

NÃO

0,000000

R$ 55.363,58

-

Não aplicável

NÃO

0,000000

Especificar
MAHLE Aftermarket Inc. Service Solutions - MPT
e MAHLE Metal Leve S.A.

1.066.463,10
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Pesquisa & Desenvolvimento

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação

Pesquisa & Desenvolvimento

Posição contratual do emissor

Credor

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

R$ 136.555,39

-

Não aplicável

NÃO

0,000000

R$ 79.162,29

-

12 meses com
renovação automática

NÃO

0,000000

Especificar
MAHLE International GmbH e MAHLE Metal
Leve S.A.

970.527,03

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Prestação de serviço de TI

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação

Prestação de serviço de TI

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Behr Gerenciamento Térmico Brasil
Ltda. e MAHLE Metal Leve S.A.

30/08/2013

949.947,48

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Contrato de aluguel para fins não residenciais (295 m2 em Jundiai)

Garantia e seguros

Não aplicável
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

"Independentemente de qualquer aviso, notificação, interpelação ou processo, considerar-se-á rescindida a locação ora avançada no caso de
infrigência, por qualquer das partes, de qualquer cláusula deste contrato, sem prejuízo da parte infratora responder pela multa prevista na cláusula9.
Rescindir-se-á igual, a locação, sem que seja devida multa ou indenização, se ocorrer a desapropriação por imóvel ora locado, ressalvadas as
partes a defesa de seus interesses junto ao poder expropriante e, ainda no caso de incêndio ou acidente, não causado pela LOCATÁRIA que
determine a interdição do imóvel ora locado."

Natureza e razão para a operação

Aluguel

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Behr Gerenciamento Térmico Brasil
Ltda. e MAHLE Metal Leve S.A.

01/03/2012

947.052,48

R$ 78.921,04

-

Período indeterminado

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Custos de energia elétrica, restaurante e transporte.

Garantia e seguros

Não aplicável

Rescisão ou extinção

"O presente contrato poderá ser rescindido por ambas as partes, a qualquer tempo mediante comunicação, por escrito, com prazo mínimo de 60
( sessenta ) dias, sem que se estabeleça quaisquer indenizações, perdas ou ônus, por rescisão, a não ser o pagamento das retribuições devidas
pelas CONTRATANTE até a data da rescisão.
Poderá ainda ser rescindido, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, por qualquer das partes na ocorrência das seguintes
situações:
a) Inadimplemento de qualquer obrigação contratual, não sanada no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da notificação da parte prejudicada;
b) Concordata, falência ou insolvência de qualquer das partes.
"

Natureza e razão para a operação

Custos de energia elétrica, restaurante e transporte.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Argentina S.A.

7.597.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra de produtos

R$ 989.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Devedor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

4.361.000,00

R$ 0,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 83.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 0,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

Especificar
MAHLE Metal Leve Miba Sinterizados Ltda.
Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
MAHLE Engine Componentes USA, Inc.

73.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
MAHLE Motor Parcalari San. Izmir A.S

151.000,00
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Devedor

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

R$ 656.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 67.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

Especificar
MAHLE Aftermarket GmbH

3.914.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
MAHLE Pistoni Italia SPA

80.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A
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Posição contratual do emissor

Devedor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

54.000,00

R$ 121.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 13.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 1.192.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

Especificar
MAHLE International GmbH
Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
MAHLE Engine Components (Nanjing) Co., Ltd.

13.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
MAHLE Filtersysteme GmbH

0,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra de produtos
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Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Devedor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

1.385.000,00

R$ 453.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 576.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 21.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

Especificar
MAHLE GmbH
Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
MAHLE Engine Systems UK Ltd.

1.448.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
MAHLE Componentes de Motores S.A.

42.000,00
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Montante envolvido
(Reais)

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Devedor

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

R$ 165.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 211.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

Especificar
MAHLE Trading Japan Co. Ltd.

167.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
MAHLE Compon. de Mot. de México, S. de R.L.
de C.V.

4.894.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A
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Posição contratual do emissor

Devedor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

1.526.000,00

R$ 160.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 205.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 507.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

Especificar
MAHLE Letrika D.O.O.
Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
MAHLE Letrika (Suzhou) Automotive

1.925.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
MAHLE Aftermarket Pte. Ltd

1.485.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra de produtos
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Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Devedor

Innoferm Tecnologia Ltda.

0,00

R$ 2.500.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Devedor

R$ 733.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 632.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

Especificar

Especificar
MAHLE Filtersysteme Austria GmbH

3.187.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
MAHLE Filter Systems Japan Corporation

908.000,00
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Montante envolvido
(Reais)

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Devedor

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

R$ 668.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 130.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

Especificar
MAHLE Trading (Shangai) Co. Ltd.

732.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
MAHLE Donghyun Filter Systems Co., Ltd.

229.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A
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Posição contratual do emissor

Devedor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

377.000,00

R$ 70.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 47.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 17.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

Especificar
MAHLE Componente de Motor SRL
Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
MAHLE Filter Systems Philippines Corporation

303.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
MAHLE Componentes de Motor Espana S.L.

24.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra de produtos
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Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Devedor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

30.000,00

R$ 14.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 0,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 0,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

Especificar
MAHLE Filtersysteme France SAS
Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
MAHLE Brockhaus GmbH

3.195.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
MAHLE Aftermarket S.L.

158.000,00
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Montante envolvido
(Reais)

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Devedor

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

R$ 0,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 45.288.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

Especificar
MAHLE Industrie Filtration Benelux

10.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
MAHLE Metal Leve GmbH

361.597.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A
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Posição contratual do emissor

Credor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

49.628.000,00

R$ 4.304.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 33.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 5.473.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

Especificar
MAHLE Argentina S.A.
Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Filtroil Ind. e Com. de Filtros Ltda.

0,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Vöcklabruck GmbH

28.044.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos
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Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

10.984.000,00

R$ 3.202.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 174.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

Especificar
MAHLE Engine Componentes USA, Inc.
Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Behr Gerenciamento Térmico Brasil
Ltda.

170.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
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MAHLE Aftermarket S.de R.L.de C.V.

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

16.771.000,00

R$ 2.200.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 109.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 1.227.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Compressores do Brasil Ltda.

1.475.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Engine Components (Yingkou) Co., Ltd.

7.333.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A
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Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

4.659.000,00

R$ 1.141.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 690.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 703

N/A

N/A

NÃO

0,000000

Especificar
MAHLE Motor Parcalari San. Izmir A.S
Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Aftermarket GmbH

4.450.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Pistoni Italia SPA
Relação com o emissor

3.126.000,00
Entidade de mesmo grupo econômico
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Montante envolvido
(Reais)

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

R$ 638.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 586.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

Especificar
MAHLE France SAS

6.100.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Engine Comp. Slovakia

595.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
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MAHLE India Pistons Ltd.

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

3.266.000,00

R$ 440.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 276.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 415.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Clevite Inc.

6.686.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Engine Comp. Japan Corporation

454.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A
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Parte relacionada

Data
transação

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

0,00

R$ 64.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 238.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 181.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

Especificar
MAHLE International GmbH
Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Ventiltrieb GmbH

335.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Engine Components (Nanjing) Co., Ltd.
Relação com o emissor

4.484.000,00
Entidade de mesmo grupo econômico
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

R$ 96.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 129.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

Especificar
MAHLE Filtersysteme GmbH

2.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE GmbH

66.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
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Parte relacionada

Data
transação

MAHLE Engine Systems UK Ltd.

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

2.000,00

R$ 1.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 110.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 0,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Engine Comp. (Chongqing) Co. Ltd.

545.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Industries Inc

16.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

PÁGINA: 241 de 276

Formulário de Referência - 2018 - MAHLE-METAL LEVE S.A.

Versão : 4

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

2.028.000,00

R$ 83.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 77.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 56.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

Especificar
MAHLE Componentes de Motores S.A.
Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Industriemotoren-Komponenten GmbH

195.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Technologies Holding (China) Co., Ltd.
Relação com o emissor

0,00
Entidade de mesmo grupo econômico
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

R$ 0,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 19.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

Especificar
MAHLE Trading Japan Co. Ltd.

21.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Compon. de Mot. de México, S. de R.L.
de C.V.

75.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

13.000,00

R$ 13.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 10.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 5.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

Especificar
MAHLE Filter Systems India Pvt ,Ltd.
Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Migna Private Ltd.

77.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Kleinmot. Gmbh

38.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A
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Data
transação

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

2.000,00

R$ 2.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 1.000,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 0,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

Especificar
MAHLE Powertrain Ltd.
Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Motorsports Inc

18.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Donghyun Filter Systems Co., Ltd.

7.000,00

PÁGINA: 245 de 276

Formulário de Referência - 2018 - MAHLE-METAL LEVE S.A.

Versão : 4

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

R$ 0,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 0,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

Especificar
MAHLE Componentes de Motor Espana S.L.

4.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Composants Moteur France

77.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

20.000,00

R$ 0,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 0,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

R$ 0,00

N/A

N/A

NÃO

0,000000

Especificar
MAHLE Sistemas de Filtracion de Mexico S.A.
de C.V.
Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE Filter Systems India Ltd. (India)

13.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
MAHLE König GmbH

3.000,00

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Venda de produtos

Garantia e seguros

N/A
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Data
transação

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Especificar
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado

16.3. - Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações mencionados no item 16.2 acima
ocorridas no último exercício social: (a) identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses; e
(b) demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento compensatório
adequado
Conforme os itens 12.2.d., 12.4.c. e 16.1, a Companhia não adota regulamento específico relacionado à administração de
conflitos de interesses, embora, se diagnosticado, as partes irão deliberar em conformidade com os princípios
estabelecidos pela legislação e regulamentação aplicáveis.
Reitere-se que, como já antes mencionado no item 16.1, as transações levadas a efeito envolvendo partes relacionadas
seguem os princípios de transparência e independência, observando as práticas comercias e usuais do mercado,
performando dentro dos interesses e resultados esperados pela Companhia, bem como de acordo com a sua Política com
Partes Relacionadas.
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16.4 - Outras informações relevantes

16.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
A Companhia julga que não há outras informações consideradas relevantes.

PÁGINA: 250 de 276

Formulário de Referência - 2018 - MAHLE-METAL LEVE S.A.

Versão : 4

17.1 - Informações sobre o capital social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
10/04/2012
Tipo de capital
10/04/2012
Tipo de capital
10/04/2012
Tipo de capital
29/04/2011

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

128.308.500

0

128.308.500

128.308.500

0

128.308.500

128.308.500

0

128.308.500

50.000.000

0

50.000.000

Capital Emitido
966.254.684,00
Capital Subscrito
966.254.684,00
Capital Integralizado
966.254.684,00
Capital Autorizado
0,00
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17.2 - Aumentos do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não realizou aumento de capital nos 3 (três) últimos exercícios sociais.
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17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não realizou desdobramentos, grupamentos e bonificações nos 3 (três) últimos exercícios sociais.
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17.4 - Informações sobre reduções do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não realizou redução de capital neste período.
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17.5 - Outras informações relevantes

17.5. - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
A Companhia julga que não há outras informações consideradas relevantes.

PÁGINA: 255 de 276

Formulário de Referência - 2018 - MAHLE-METAL LEVE S.A.

Versão : 4

18.1 - Direitos das ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Sim

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Não

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não aplicável.

Outras características
relevantes

Não existem outras características relevantes
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

18.2. - Descrever, se existirem, as regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas significativos ou
que os obriguem a realizar oferta pública
Nos termos do Capítulo VIII do Estatuto Social da Companhia, caso os acionistas reunidos em Assembleia Geral
Extraordinária deliberem a saída da Companhia do Novo Mercado ou caso essa saída venha a ocorrer em virtude de
operação de reorganização societária, na qual as ações de emissão da Companhia resultante de tal reorganização não
sejam admitidas à negociação no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da Assembleia
Geral que aprovou a referida operação, o acionista ou grupo de acionistas que detiver o Poder de Controle da Companhia
deverá efetivar oferta pública de aquisição de ações, cujo preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao Valor
Econômico apurado em laudo de avaliação.
Na hipótese de não haver Acionista Controlador, caso seja deliberada a saída da Companhia do Novo Mercado para que
os valores mobiliários por ela emitidos passem a ter registro para negociação fora do Novo Mercado, ou em virtude de
operação de reorganização societária, na qual a sociedade resultante dessa reorganização não tenha seus valores
mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da
Assembleia Geral que aprovou a referida operação, a saída estará condicionada à realização de oferta pública de
aquisição de ações, cabendo à referida Assembleia Geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta
pública de aquisição de ações, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação
de realizar a oferta.
Na ausência de definição dos responsáveis pela realização da oferta pública de aquisição de ações, no caso de operação
de reorganização societária, na qual a Companhia resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários
admitidos à negociação no Novo Mercado, caberá aos acionistas que votaram favoravelmente à reorganização societária
realizar a referida oferta.
A saída da Companhia do Novo Mercado em razão de descumprimento de obrigações constantes do Regulamento do
Novo Mercado está condicionada à efetivação de oferta pública de aquisição de ações, no mínimo, pelo Valor Econômico
das ações, a ser realizada pelo acionista controlador. Na hipótese de não haver acionista controlador e a saída do Novo
Mercado decorrer de deliberação da Assembleia Geral, os acionistas que tenham votado a favor da deliberação que
implicou o respectivo descumprimento deverão efetivar a oferta pública de aquisição de ações.
Na hipótese de não haver acionista controlador e a saída do Novo Mercado ocorrer em razão de ato ou fato da
administração, os administradores da Companhia deverão convocar Assembleia Geral de acionistas cuja ordem do dia
será a deliberação sobre como sanar o descumprimento das obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado
ou, se for o caso, deliberar pela saída da Companhia do Novo Mercado. Caso a Assembleia Geral delibere pela saída da
Companhia do Novo Mercado, a referida Assembleia Geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta
pública de aquisição de ações prevista no caput, o(s) qual(is), presente(s) na Assembleia, deverá(ão) assumir
expressamente a obrigação de realizar a oferta.
Segundo o Artigo 37 do Estatuto Social em vigor, as disposições referentes às regras do Regulamento de Listagem do
Novo Mercado, especialmente as constantes dos Capítulos VII, VIII e IX, têm eficácia desde 1/7/2011, data da publicação
do Anúncio de Início de Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia.
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto

18.3. - Descrever exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos previstos no
estatuto
Não aplicável.
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18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
Exercício social

31/12/2017

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

Valor média
cotação (Reais)

31/03/2017

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

208.891.343

21,89

21,27 R$ por Unidade

21,61

30/06/2017

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

225.269.487

20,21

18,97 R$ por Unidade

20,69

30/09/2017

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

321.221.355

19,90

17,01 R$ por Unidade

18,42

31/12/2017

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

381.827.201

23,87

21,45 R$ por Unidade

22,43

Exercício social

31/12/2016

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

31/03/2016

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

394.157.415

26,33

22,05 R$ por Unidade

24,03

30/06/2016

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

352.903.189

26,18

21,85 R$ por Unidade

23,34

30/09/2016

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

402.804.144

27,21

22,44 R$ por Unidade

24,41

31/12/2016

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

293.163.107

23,45

19,09 R$ por Unidade

21,12

Exercício social

31/12/2015

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

31/03/2015

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

218.775.402

22,09

19,05 R$ por Unidade

20,60

30/06/2015

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

211.220.277

20,63

19,64 R$ por Unidade

21,16

30/09/2015

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

215.021.534

21,48

19,24 R$ por Unidade

21,51

Classe

Classe

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável.
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação

18.6. - Indicar os mercados brasileiros nos quais valores mobiliários do emissor são admitidos à negociação
As ações de emissão da Companhia são negociadas na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). A Assembleia Geral Ordinária
realizada em 29 de abril de 2011 aprovou a nova redação do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo às regras do
segmento de listagem denominado Novo Mercado. Segundo o Artigo 37 do Estatuto Social em vigor, as disposições
referentes às regras do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, especialmente as constantes dos Capítulos VII, VIII
e IX, têm eficácia desde 1/7/2011, data da publicação do Anúncio de Início de Oferta Pública de Distribuição Secundária
de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia. A Companhia e o acionista controlador assinaram com a B3 o Contrato
de Participação no Novo Mercado, e desde 5 de julho de 2011 as ações de emissão da Companhia integram o referido
segmento especial de listagem.
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros

18.7. - Em relação a cada classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em mercados estrangeiros,
indicar:
Não aplicável.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

país
mercado
entidade administradora do mercado no qual os valores mobiliários são admitidos à negociação
data de admissão à negociação
se houver, indicar o segmento de negociação
data de início de listagem no segmento de negociação
percentual do volume de negociações no exterior em relação ao volume total de negociações de cada classe e
espécie no último exercício
h. se houver, proporção de certificados de depósito no exterior em relação a cada classe e espécie de ações
i. se houver, banco depositário
j. se houver, instituição custodiante
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18.8 - Títulos emitidos no exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável.
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e
sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor

18.9. - Descrever as ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo
controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
Em continuidade à reorganização societária da Companhia foi concretizada as duas últimas etapas, que consistiam de
uma oferta pública de distribuição secundária de ações, e da adesão da Companhia ao segmento de listagem
denominado Novo Mercado da B3. Em 15 de junho de 2011 foi dado início a essas etapas com a divulgação do Aviso ao
Mercado com informações relativas à oferta, que terminou em 9 de agosto de 2011 com a publicação do Anúncio de
Encerramento da distribuição.
A oferta consistiu de uma distribuição pública secundária de 6.563.230 ações relativas à oferta inicial, acrescida de um lote
suplementar de 984.485 ações, totalizando 7.457.715 ações de emissão da Companhia de titularidade da MAHLE
Industriebeteiligungen GmbH. A coordenação da oferta perante os órgãos reguladores brasileiros, bem como a venda,
marketing da oferta, e distribuição das ações ao público-investidor foram efetuadas pelo Banco Itaú BBA S.A.
(coordenador líder), Banco Fator S.A. e Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão. A MAHLE Indústria e Comércio Ltda.,
controladora direta da Companhia, adquiriu 834.412 ações. Além dos investidores brasileiros entraram também novos
acionistas dos Estados Unidos, Chile e Inglaterra.
O preço por Ação objeto da Oferta foi fixado em R$ 41,00, tendo como parâmetro a cotação das ações e a coleta de
intenções de investimento (“bookbuilding”), resultando no valor total da distribuição da ordem de R$306 milhões.
A Companhia realizou em 5 de julho de 2011 sua adesão ao Novo Mercado, o segmento de listagem com as mais
avançadas práticas de governança corporativa da B3.
O quadro societário após a oferta está descrito a seguir:
Antes da Oferta
Acionista
MAHLE Indústria e Comércio Ltda.

Ações
(1)

Após a Oferta
(%)

Ações

(%)

..............

25.171.941

58,85

26.006.353

60,81

MAHLE Industriebeteiligungen GmbH .............

12.314.424

28,80

4.856.709

11,36

Conselheiros ....................................................

19

0,00

19

0,00

Tesouraria........................................................

0

0,00

0

0,00

Ações em Circulação .......................................

5.283.116

12,35

11.906.419

27,84

Total ................................................................

42.769.500

100,00%

42.769.500

100,00%

(1)

O Acionista Vendedor detém 100% do capital social da MAHLE Indústria e Comércio Ltda.
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18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios

18.10. Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de valores mobiliários, indicar:
Não aplicável.
a. como os recursos resultantes da oferta foram utilizados
b. se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação divulgadas nos
prospectos da respectiva distribuição
c. caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios
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18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros

18.11. - Descrever as ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de emissão de terceiro
Não houve oferta pública de aquisição feita pelo emissor relativa a ações de emissão de terceiro nos três últimos
exercícios sociais.
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18.12 - Outras infomações relevantes

18.12. - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações consideradas relevantes.
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19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável.
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19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui ações em tesouraria.
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19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria

19.3. - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações consideradas relevantes
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários

Data aprovação

27/06/2011

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

Administração (Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal); Secretárias da
Diretoria Executiva; Gerentes de Controladoria, Comerciais, Contabilidade, Financeira;
Profissionais da Área de Relações com Investidores; Supervisor da Auditoria Interna; Supervisora
da Controladoria Corporativa, Supervisores da Contabilidade Corporativa.

Principais características e locais de consulta
A Política de Divulgação e de Negociação foi aprovada pelo Conselho de Administração da MAHLE Metal Leve S.A., em reuniões
realizadas nos dias 27 de junho de 2011 e alterada em 08 de Agosto de 2014.
Nos termos da Instrução CVM 358/02, as Pessoas Vinculadas ficam obrigadas a informar à Companhia a titularidade e as negociações
realizadas com valores mobiliários emitidos pela própria companhia.
As pessoas mencionadas no item b. acima deverão enviar as informações também lá referidas imediatamente após a investidura no
cargo e em no máximo 5 (cinco) dias após a realização de cada negócio.
A Companhia enviará tais informações à CVM e Bolsa de Valores no prazo de 10 (dez) dias após encerrado o mês em que se
verificarem alterações nas posições detidas ou a investidura nos cargos, sendo o Diretor de Relações com Investidores o responsável
principal da referida transmissão de informações.
Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do conselho de administração ou do conselho
fiscal, ou qualquer pessoa natural ou jurídica ou grupo de pessoas agindo em conjunto ou com interesse comum, que atingirem
participação, direta ou indireta, que corresponda a 5% (cinco por cento) ou mais das ações ordinárias representativas do capital da
Companhia deverão enviar à mesma informações sobre a referida movimentação, incluindo os objetivos, tudo nos termos no art. 12º da
Instrução CVM 358/02, aplicando-se o mesmo à cada vez que a participação detida se eleve em 5% (cinco por cento) das ações
ordinárias, bem como à redução em 5% (cinco por cento) do total detido dessa espécie de ação.
Períodos de vedação e descrição
Abster-se de negociar os valores mobiliários de emissão da Companhia e respectivos direitos e
dos procedimentos de fiscalização derivativos nos seguintes períodos:
a) no período de 30 (trinta) dias anterior à divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais
(DFP) da Companhia;
b) quando estiver em curso oferta pública, de aquisição ou alienação, de valores mobiliários de
própria emissão da Companhia, suas controladas, coligadas ou outra sociedade sob controle
comum;
c) quando existir a intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão,
transformação ou reorganização societária;
d) antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da Companhia,
que tenham conhecimento.
Estão abrangidas nas vedações as negociações realizadas direta e indiretamente pelas Pessoas
Vinculadas, excluídas as realizadas por fundos de investimento dos quais as pessoas referidas
sejam quotistas, desde que não sejam fundos de investimento exclusivos ou fundos de
investimento cujas decisões de negociação do administrador ou gestor da carteira sejam
diretamente influenciadas pelas Pessoas Vinculadas.
Cumpre prioritariamente ao Diretor de Relações com Investidores a administração e fiscalização
da aplicação da Política de Divulgação e de Negociação, bem como a administração interna das
Informações Privilegiadas e a comunicação dos atos ou fatos relevantes à CVM, à Bolsa de
Valores e entidades do mercado de balcão organizado.
Em caso da ausência ou omissão deste, os acionistas controladores, diretos e indiretos, diretores,
membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções
técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária são responsáveis pelas mencionadas
atividades, seguindo as disposições legais e regulamentares em vigor.
Para a boa gestão das Informações Relevantes, a Companhia criou o Comitê de Comunicação
que tem por objetivo harmonizar as demandas de informações por parte do mercado financeiro e
de capitais, mídia e demais partes interessadas, respeitadas a cultura corporativa da Companhia
e as características de seu setor, estabelecendo orientações precisas sobre competências,
responsabilidades e limites para o exercício da atividade de comunicação. O funcionamento e
organização do referido Comitê de Comunicação estão dispostos em regulamento próprio, sendo
que o Diretor de Relações com Investidores preside o referido Comitê.
As principais atividades de relacionamento com investidores e de comunicação com o mercado,
tais como divulgação de informações por meio do Formulário de Referência, de Informações
financeiras trimestrais (ITR), anuais (DFP), assembléias de acionistas e reuniões públicas com
analistas e investidores, obrigatórias ou voluntárias, são planejadas e suas datas estabelecidas
previamente e divulgadas no Calendário de Eventos Corporativos.
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20.2 - Outras informações relevantes

20.2. - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações consideradas relevantes.
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

21.1. - Descrever normas, regimentos ou procedimentos internos adotados pelo emissor para assegurar que as
informações a serem divulgadas publicamente sejam recolhidas, processadas e relatadas de maneira precisa e
tempestiva
As Pessoas Vinculadas deverão pautar a sua conduta em conformidade com os valores da boa-fé, lealdade e veracidade
e, ainda, pelos seguintes princípios gerais, sem prejuízo das regras específicas adiante estabelecidas:
i - atentar para a sua responsabilidade corporativa, especialmente para com os investidores, reguladores do mercado
financeiro e de capitais, participantes do mercado, administradores e empregados da Companhia, bem como para com a
comunidade em que esta atua;
ii - envidar todos os esforços em prol da eficiência do mercado, de forma que a competição entre os investidores, analistas
de valores mobiliários, gestores, consultores e outros participantes se dê na interpretação da informação divulgada, jamais
no acesso à Informação Privilegiada;
iii - ter sempre a consciência de que a informação transparente, precisa, tempestiva e oportuna constitui o principal
instrumento à disposição do público investidor e, especialmente, dos acionistas da Companhia para que Ihes seja
assegurado o indispensável tratamento eqüitativo;
iv - assegurar que a divulgação de informações acerca da situação patrimonial e financeira da Companhia seja correta,
completa e contínua;
v - prestar especial atenção no manejo das Informações Privilegiadas e atentar para a necessidade de divulgação pública
das mesmas, na condição de ato ou fato relevante, seguindo as disposições legais e normativas em vigor.
vi – dever de zelar e não utilizar a informação privilegiada.
As Pessoas Vinculadas deverão:
I - guardar sigilo sobre as informações relativas a ato ou fato relevante às quais tenham acesso privilegiado em razão do
cargo ou posição que ocupam, até sua comunicação e divulgação ao mercado;
II - não se valer de informação à qual tenham acesso privilegiado, relativa a ato ou fato relevante ainda não divulgado ao
mercado, para obter, para si ou para outrem, vantagens financeiras ou materiais, especialmente na negociação com
valores mobiliários da Companhia (situação conhecida por insider trading);
III - zelar para que subordinados, pessoas ligadas e terceiros de sua confiança cumpram as disposições dos incisos I e II.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

21.2. - Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo emissor, indicando os
procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas
As Pessoas Vinculadas deverão pautar a sua conduta em conformidade com os valores da boa-fé, lealdade e veracidade
e, ainda, pelos seguintes princípios gerais, sem prejuízo das regras específicas adiante estabelecidas:
i - atentar para a sua responsabilidade corporativa, especialmente para com os investidores, reguladores do mercado
financeiro e de capitais, participantes do mercado, administradores e empregados da Companhia, bem como para com a
comunidade em que esta atua;
ii - envidar todos os esforços em prol da eficiência do mercado, de forma que a competição entre os investidores, analistas
de valores mobiliários, gestores, consultores e outros participantes se dê na interpretação da informação divulgada, jamais
no acesso à Informação Privilegiada;
iii - ter sempre a consciência de que a informação transparente, precisa, tempestiva e oportuna constitui o principal
instrumento à disposição do público investidor e, especialmente, dos acionistas da Companhia para que Ihes seja
assegurado o indispensável tratamento eqüitativo;
iv - assegurar que a divulgação de informações acerca da situação patrimonial e financeira da Companhia seja correta,
completa e contínua;
v - prestar especial atenção no manejo das Informações Privilegiadas e atentar para a necessidade de divulgação pública
das mesmas, na condição de ato ou fato relevante, seguindo as disposições legais e normativas em vigor.
vi – dever de zelar e não utilizar a informação privilegiada
As Pessoas Vinculadas deverão:
I - guardar sigilo sobre as informações relativas a ato ou fato relevante às quais tenham acesso privilegiado em razão do
cargo ou posição que ocupam, até sua comunicação e divulgação ao mercado;
II - não se valer de informação à qual tenham acesso privilegiado, relativa a ato ou fato relevante ainda não divulgado ao
mercado, para obter, para si ou para outrem, vantagens financeiras ou materiais, especialmente na negociação com
valores mobiliários da Companhia (situação conhecida por insider trading);
III - zelar para que subordinados, pessoas ligadas e terceiros de sua confiança cumpram as disposições dos incisos I e II.
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações

21.3. - Informar os administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da
política de divulgação de informações
Conforme o Artigo 9º da Política, cumpre prioritariamente ao Diretor de Relações com Investidores a administração e
fiscalização da aplicação da Política de Divulgação e de Negociação, bem como a administração interna das Informações
Privilegiadas e a comunicação dos atos ou fatos relevantes à CVM, à Bolsa de Valores e entidades do mercado de balcão
organizado.

Em caso da ausência ou omissão deste, os acionistas controladores, diretos e indiretos, diretores, membros do conselho
de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição
estatutária são responsáveis pelas mencionadas atividades, seguindo as disposições legais e regulamentares em vigor.
Para a boa gestão das Informações Relevantes, a Companhia criou o Comitê de Comunicação que tem por objetivo
harmonizar as demandas de informações por parte do mercado financeiro e de capitais, mídia e demais partes
interessadas, respeitadas a cultura corporativa da Companhia e as características de seu setor, estabelecendo
orientações precisas sobre competências, responsabilidades e limites para o exercício da atividade de comunicação. O
funcionamento e organização do referido Comitê de Comunicação estão dispostos em regulamento próprio, sendo que o
Diretor de Relações com Investidores preside o referido Comitê.
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21.4 - Outras informações relevantes

21.4. - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações consideradas relevantes.
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