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Cargo do responsável Diretor de Relações com Investidores

Cargo do responsável Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

Cesar Vicente Trindade

Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

Jorge Lindemann

1.0 - Identificação dos responsáveis
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente

PÁGINA: 2 de 201

Formulário de Referência - 2021 - TREVISA INVESTIMENTOS S.A. Versão : 1



1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores
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PAULO RICARDO PINTO ALANIZ 01/01/2017 369.375.330-04 AV. DR. NILO PEÇANHA, 5 ANDAR/SALA 502, BELA VISTA, Porto Alegre, RS, Brasil, CEP 90470-
000, Telefone (51) 35087734, Fax () 2, e-mail: paulo.alaniz@bakertillyrs.com.br

Nome/Razão social BAKER TILLY BRASIL RS AUDITORES INDENPENDENTES S/S

CPF/CNPJ 21.601.212/0001-02

Tipo auditor Nacional

Possui auditor? SIM

Código CVM 1236-0

Data Início 01/01/2017

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

Nome responsável técnico DATA_INICIO_ATUACAO CPF Endereço

Justificativa da substituição Rotatividade de Auditores ICVM 308/99, art. 31

Descrição do serviço contratado Exame de auditoria das demonstrações contábeis da companhia e consolidadas com emissão do relatório dos auditores 
independentes sobre as demonstrações contábeis.

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

O Valor dos Honorários em 2020 foi  de: R$ 104.796,00.

2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores
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CHRISTIAN SFREDDO 01/01/2021 883.647.710-00 RUA ANDRÉ PUENTE, 441/305, INDEPENDÊNCIA, Porto Alegre, RS, Brasil, CEP 90035-150, 
Telefone (51) 33953065, Fax (51) 33953065, e-mail: christian.sfreddo@bdobrazil.com.br

Justificativa da substituição Em atendimento ao disposto na IN 308/99, art. 28, a decisão da substituição ocorreu em função de razões comerciais

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

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

Possui auditor? SIM

Nome responsável técnico DATA_INICIO_ATUACAO CPF Endereço

Nome/Razão social BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SS

Tipo auditor Nacional

Código CVM 1032-4

Descrição do serviço contratado Exame de auditoria das demonstrações contábeis da companhia e consolidadas com emissão do relatório dos auditores 
independentes sobre as demonstrações contábeis.

Data Início 16/03/2021

CPF/CNPJ 54.276.936/0003-30
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2.3 - Outras Informações Relevantes

 

A Companhia informa que não possui política ou procedimentos para evitar a existência de 

conflito de interesse, perda de independência ou objetividade de seus auditores 

independentes e existência de transferências relevantes de serviços ou recursos entre os 

auditores e partes relacionadas com a Companhia.   
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Resultado Diluído por Ação 1,62 2,49 1,19

Resultado Básico por Ação 1,620285 2,498075 1,199384

Valor Patrimonial da Ação (Reais 
Unidade)

18,140300 19,500962 20,229600

Número de Ações, Ex-Tesouraria 
(Unidades)

5.196.000.000 5.196.000.000 5.196.000.000

Resultado Líquido 8.419.000,00 12.980.000,00 6.232.000,00

Resultado Bruto 25.764.000,00 32.694.000,00 39.305.000,00

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

104.584.000,00 119.040.000,00 129.768.000,00

Ativo Total 153.311.000,00 188.813.000,00 194.582.000,00

Patrimônio Líquido 94.257.000,00 101.327.000,00 105.113.000,00

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais) Exercício social (31/12/2020) Exercício social (31/12/2019) Exercício social (31/12/2018)
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3.2 - Medições Não Contábeis

 

A Companhia informa que não divulga medições não contábeis. 
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3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

 

A Companhia informa que não ocorreram eventos subsequentes às últimas demonstrações 

financeiras que motivassem ajuste às demonstrações financeiras dos três últimos exercícios 

sociais. 
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

 

A política da destinação de resultados da Companhia está estabelecida nos artigos 26º a 28º 

do estatuto social e transcritos a seguir:   

 

Art. 26º - Do resultado do exercício, após a dedução do imposto de renda, da 

contribuição social e dos prejuízos acumulados, se houver, será destacada uma 

participação aos administradores, em montante não superior a 10% (dez por 

cento) dos lucros remanescentes, observados os limites definidos em lei, e cujo 

pagamento ficará condicionado à efetiva atribuição do dividendo obrigatório 

aos acionistas.  

 

Art. 27º - Do lucro líquido resultante, 5% (cinco por cento) será aplicado na 

constituição da reserva legal, a qual não poderá exceder o importe de 20% 

(vinte por cento) do capital social. Do saldo, ajustado pelas importâncias 

destinadas à formação de reservas para contingências, reservas de lucros a 

realizar, e respectivas reversões nos termos da lei, se for o caso, 25% (vinte e 

cinco por cento) será atribuído aos acionistas, como dividendo mínimo 

obrigatório, sendo que às ações preferenciais caberá mais 10% (dez por cento) 

sobre o lucro distribuído às ações ordinárias. O saldo remanescente será 

utilizado na formação de reservas para investimentos e/ou para reforço de 

capital de giro, a qual não poderá exceder o importe de 100% (cem por cento) 

do capital social, ou terá a destinação que a Assembleia Geral deliberar por 

proposta dos órgãos da administração. 

 

Art. 28º - Os órgãos de administração poderão declarar dividendos à conta do 

lucro apurado em balanço semestral, bem como dividendos intermediários à 

conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último 

balanço anual ou semestral. Quando declarados dividendos intermediários, em 

percentual não inferior ao obrigatório, os órgãos de administração poderão 

autorizar, "ad referendum" da assembleia, participação proporcional aos 

administradores. 
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

Em 2018, 2019 e 2020 a política de destinação do resultado foi realizada em consonância ao 

que estabelece o estatuto social.  

As retenções de lucros realizadas em 2020, 2019 e 2018 foram, respectivamente, R$ 

6.044.616,77, R$ 29.383.691,79 e R$ 6.994.637,46.   
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Ordinária 844.032,42 13/05/2021 4.102.941,12 14/08/2020 976.683,78 02/07/2019

Preferencial 1.170.849,96 13/05/2021 5.691.625,63 14/08/2020 1.354.862,04 02/07/2019

Dividendo Obrigatório

Data da aprovação da retenção 22/04/2021 31/07/2020 30/04/2019

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido

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

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado 
(%)

25,000000 25,000000 25,000000

Lucro líquido ajustado 8.059.499,15 39.178.258,54 9.326.183,28

(Reais) Exercício social 31/12/2020 Exercício social 31/12/2019 Exercício social 31/12/2018

Lucro líquido retido 6.044.616,77 29.383.691,79 6.994.637,46

Dividendo distribuído total 2.014.882,38 9.794.566,75 2.331.545,82

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor 
(%)

8,932296 12,809627 5,928912
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

 

 

 

 

 

DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO 

 

1. Informar o lucro líquido do exercício  
 

O valor do lucro líquido da Controladora em 31 de dezembro de 2020 foi de R$ 8.419 mil. 
 

2. Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos 
antecipados e juros sobre capital próprio já declarados. 
 

O montante global dos dividendos do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 
é de R$ 2.015 mil, correspondendo a R$ 0,36729 por ação ordinária e R$ 0,40402 por ação 
preferencial. 
 
A proposta da administração não contempla o pagamento de dividendos antecipados nem 
de juros sobre capital próprio. 
 

3. Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído 
 
A Companhia vai distribuir 25% do lucro líquido ajustado, conforme estipula o artigo 202 da 
Lei 6.404/76, equivalente a 23,93% do lucro líquido do exercício.  
 

4.  Informar o montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base 
em lucro de exercícios anteriores. 
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

 

 

A seguir demonstramos os dividendos distribuídos nos anos de 2018 a 2020. 
 

  R$ mil 

 31/12/2020  31/12/2019  31/12/2018 

Lucro líquido do exercício 8.419  12.980  6.232 

Reserva legal (5%) (421)  (649)  (312) 

Lucro após reserva legal 7.998  12.331  5.920 

Reversão de dividendos 10  10  26 

Reversão de reservas:      

Reserva de reavaliação 32  37  96 

Ajuste IR e CS s/Reserva reavaliação 16  19  49 

Realização de ajuste a valor justo (terras) 0  7.993                       -    

Realização de lucro retidos de controlada 3  18.789  1.868 

Lucros a realizar de ajuste a valor justo dos 
ativos biológicos de controlada 

                            -                                 -     1.367 

Base de cálculo de dividendos 8.059  39.179  9.326 
      

Dividendos obrigatórios 25% 2.015  9.795  2.332 

Total dos dividendos 2.015  9.795  2.332 

Dividendos por classe de ação:      

Ordinárias 844  4.103  977 

Preferenciais 1.171  5.692  1.355 

Total 2.015  9.795  2.332 

      

      
Tabela comparativa dos dividendos 31/12/2020  31/12/2019  31/12/2018 

 
 

 
 

 
 

 
     

Dividendos propostos 2.015  9.795  2.332 

Dividendos por ação:      

  Ordinárias 0,36729  1,785440  0,4250147 

  Preferenciais 0,40402  1,963984  0,4675162 

Nº de ações:      

  Ordinárias 2.298  2.298  2.298 

  Preferenciais 2.898  2.898  2.898 

 5.196  5.196  5.196 

      

Os dividendos foram calculados em conformidade com o artigo nº 27 do Estatuto Social da 
Companhia. Sobre o valor dos dividendos não haverá retenção de Imposto de Renda. 
 
Os dividendos propostos no montante de R$ 2.015 mil foram submetidos à aprovação da 
assembleia geral extraordinária e ordinária realizada em 22 de abril de 2021.  
 
Terão direito ao recebimento dos dividendos os acionistas titulares de ações da Companhia 
na data da realização da AGO/E. 
 

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

a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma segregada, por ação 
de cada espécie e classe  
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

 

 

A proposta para pagamento de dividendos é com base no artigo 202 da Lei 6.404/76 e artigo 
27 do Estatuto Social. O valor a ser distribuído é R$ 2.015 mil, correspondendo a R$ 0,36729 
por ação ordinária e R$ 0,40402 por ação preferencial.  
 

b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio  
 

A companhia realiza o pagamento de dividendos, conforme a disponibilidade financeira em 
consonância com as regras da legislação societária (Lei 6.404/76, legislação CVM e normas do 
Estatuto Social). A data de pagamento será até o final do exercício social de 2021 

 
c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre capital 

próprio  
 

A Companhia não tem previsão estatutária em relação à atualização e juros sobre dividendos 
e juros sobre o capital próprio. 
 

d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio 
considerada para identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento 
  

A data da declaração de pagamento, considerada para identificação dos acionistas que terão 
direito ao seu recebimento será a data de 22 de abril de 2021. A partir do dia 23 de abril de 
2021, as ações da Companhia serão negociadas “ex-dividendos”.  
 

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

 
A Companhia não realizou pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio com base 
em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores.  
 

a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já declarados  
 
A Companhia não realizou pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio com base 
em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores. 
 

b. Informar a data dos respectivos pagamentos  
 

A Companhia não realizou pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio com base 
em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores. 
 

7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada espécie 
e classe:  

 
a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores  

                                                                                                 R$ mil 
Ano 2020 2019 2018 2017 

Lucro líquido por ação 1,6203 2.4981 1,1994 0,7477 
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

 

 

b. Dividendo e juros sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios anteriores 
                                                                                                      R$ mil 
Ano 2019 2018 2017 

Dividendos distribuídos 9.795 2.332 1.977 

 
A Companhia não distribuiu juros sobre capital próprio nos últimos 03 (três) exercícios sociais. 
 

8. Havendo destinação de lucros à reserva legal 
 

a. Identificar o montante destinado a reserva legal 
 
Constituída reserva legal no montante de R$ 421 mil e demonstrado no quadro do item 4. 
 

b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal 
 
Para esta reserva deve ser destinada 5% do lucro líquido do exercício até o limite de 20% (vinte 
por cento) do Capital Social, por força do disposto no artigo 193 da Lei 6.404/76 e do artigo 
nº 27 do Estatuto Social. 
 

9. Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou 
mínimos 

 
A Companhia não possui ações preferenciais com tais direitos. 
 

10. Em relação ao dividendo obrigatório 
 

a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto 
 
Art. 27º - Do lucro líquido resultante, 5% (cinco por cento) será aplicado na constituição da 
reserva legal, a qual não poderá exceder o importe de 20% (vinte por cento) do capital social. 
Do saldo, ajustado pelas importâncias destinadas à formação de reservas para contingências, 
reservas de lucros a realizar, e respectivas reversões nos termos da lei, se for o caso, 25% 
(vinte e cinco por cento) será atribuído aos acionistas, como dividendo mínimo obrigatório, 
sendo que às ações preferenciais caberá mais 10% (dez por cento) sobre o lucro distribuído às 
ações ordinárias. O saldo remanescente será utilizado na formação de reservas para 
investimentos e/ou para reforço de capital de giro, a qual não poderá exceder o importe de 
100% (cem por cento) do capital social, ou terá a destinação que a Assembleia Geral deliberar 
por proposta dos órgãos da administração. 
 

b. Informar se ele está sendo pago integralmente 
 
Todos os dividendos distribuídos pela Companhia foram pagos integralmente, nas datas 
declaradas em Assembleia Geral Ordinária. 
 

c. Informar o montante eventualmente retido 
 
Não ocorreu retenção de dividendos, nos três últimos exercícios sociais. 
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

 

 

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

A proposta da Companhia para a distribuição dos lucros, apurado no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020, não prevê retenção de dividendos obrigatórios. 
 

12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências 
 
A proposta da Companhia para a distribuição dos lucros, apurado no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020, não prevê constituição de reserva de contingências. 
 

13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar 
 

a. Informar o montante destinado a reserva de lucros a realizar. 
 

A proposta da Companhia, não prevê constituição de reserva de lucros a realizar. 
 

b. Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à reserva 
 
A proposta da Companhia, não prevê constituição de reserva de lucros a realizar. 
 

14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias 
 

a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva 
 
Art. 27º - Do lucro líquido resultante, 5% (cinco por cento) será aplicado na constituição da 
reserva legal, a qual não poderá exceder o importe de 20% (vinte por cento) do capital social. 
Do saldo, ajustado pelas importâncias destinadas à formação de reservas para contingências, 
reservas de lucros a realizar, e respectivas reversões nos termos da lei, se for o caso, 25% 
(vinte e cinco por cento) será atribuído aos acionistas, como dividendo mínimo obrigatório, 
sendo que às ações preferenciais caberá mais 10% (dez por cento) sobre o lucro distribuído às 
ações ordinárias. O saldo remanescente será utilizado na formação de reservas para 
investimentos e/ou para reforço de capital de giro, a qual não poderá exceder o importe de 
100% (cem por cento) do capital social, ou terá a destinação que a Assembleia Geral deliberar 
por proposta dos órgãos da administração. 
 

b. Identificar o montante destinado a reserva 
 
O valor a ser constituído é de R$ 6.044 mil, conforme demonstrado no quadro abaixo. 

 Em R$ mil 
 31/12/2020 

Lucro líquido do exercício 8.419 

Reversão de dividendos  10 

Reversão de reserva de reavaliação 32 

IR e CS s/reversão de reserva de reavaliação 16 

Realização de lucros retidos de controlada 3 

Constituição de reserva legal (5%) (421) 

Dividendos obrigatórios (25%) (2.015) 

Saldo a destinar 6.044 
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

 

 

 
15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital 

 
A Companhia informa que não houve retenção de lucros previsto em orçamento de capital. 
As retenções de lucro realizadas foram para a constituição de Reserva Legal e da Reserva para 
Investimento e/ou Reforço de Capital de Giro.   
 

16. Havendo destinação de resultado para reserva de incentivos fiscais 
 
A Companhia informa que não houve destinação de resultado para reserva de incentivos 
fiscais.    
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31/12/2020 59.054.000,00 Índice de Endividamento 38,51900000

3.7 - Nível de Endividamento

Exercício Social Soma do Passivo 
Circulante e Não 

Circulante

Tipo de índice Índice de 
endividamento

Descrição e motivo da utilização de outro índice
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Títulos de dívida Quirografárias 12.915.381,98 4.900.325,00 2.681.325,00 13.310.373,62 33.807.405,60

Empréstimo Garantia Real 8.114.058,30 13.950.244,47 3.182.291,63 0,00 25.246.594,40

Observação

Total 21.029.440,28 18.850.569,47 5.863.616,63 13.310.373,62 59.054.000,00

3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2020)

Tipo de Obrigação Tipo de Garantia Outras garantias ou 
privilégios

Inferior a um ano Um a três anos Três a cinco anos Superior a cinco anos Total

PÁGINA: 20 de 201

Formulário de Referência - 2021 - TREVISA INVESTIMENTOS S.A. Versão : 1



3.9 - Outras Informações Relevantes

 

A Companhia informa que não há outras informações relevantes referente a este item.   
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

 

 

Descrever fatores de risco que possam influenciar a decisão de investimento, em especial, 

aqueles relacionados: 

 

a. Ao emissor: 

 

A Companhia é uma empresa holding que participa como controladora da empresa Navegação 

Aliança Ltda. Além dessa participação, a Companhia possui um prédio onde se situa a sua sede 

e obtém receita da locação de salas comerciais.  

 

Em 17 de outubro de 2019 a controlada Florestamento Treflor Ltda vendeu seus ativos 

florestais e descontinuou suas atividades. 

 

Os fatores de risco da Trevisa Investimentos S. A. são suportados por provisão nas 

Demonstrações Contábeis em 2020 de R$ 3.937.000,00, sendo R$ 192.000,00 relativos a 

saturnismo, R$ 3.735.000,00 a meio ambiente e R$ 10.000,00 a trabalhista.  

 

Em 2000, a Companhia aderiu ao REFIS, referente a processos tributários cujo saldo em 2020 

era de R$ 6.942.000,00.  A dívida está sendo amortizada conforme estabelecido pelo ofício 

expedido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil número 071/2013/DRFB/POA/SECAT, a 

razão de R$ 30 mil por mês e atualizada mensalmente pela variação da TJLP. Existe o risco de 

exclusão do REFIS pelo não pagamento de três parcelas consecutivas ou seis alternadas de 

obrigações tributárias e previdenciárias. 

 

Risco de incêndio no prédio destinado a locação de salas comerciais. 

 

b. A seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle: 

 

A Companhia informa que existe o risco de os interesses do grupo de controle da Companhia 

serem conflitantes com os interesses dos acionistas minoritários. Como por exemplo pode ser 
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

a eventual política de investimentos da Companhia versus o pagamento de dividendos aos 

acionistas.  

 

c. Aos seus acionistas: 

 

A Companhia identifica os seguintes fatores de risco quanto a este item: 

 

• o não pagamento de dividendos, se o Conselho de Administração decidir que tal 

pagamento for desaconselhável diante da situação financeira da Companhia; 

 

• a baixa liquidez das ações da Companhia no mercado de capitais. 

 

d. As suas controladas e coligadas: 

 

Navegação Aliança Ltda. 

 

1. Concorrência com os modais de transporte ferroviário e rodoviário.  

 

2. Escassez de mão de obra para tripular as embarcações, reduzindo a competitividade 

do modal hidroviário. 

 

3. Dependência de investimentos em infraestrutura por parte do Governo do Estado do 

Rio Grande do Sul, especialmente quanto à dragagem e sinalização das vias navegáveis. 

 

4. Regulamentação por parte de autoridades governamentais resultando em aumento de 

custos e perda de competitividade em relação aos demais modais de transporte.   
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

5. O endividamento geral é significativo devido aos financiamentos obtidos para 

renovação da frota de embarcações. Este endividamento pode comprometer nossa 

capacidade de obter financiamentos no futuro para novos investimentos de capital. 

 

6. Risco potencial de eventuais sinistros com embarcações envolvendo: outras 

embarcações, pontes, eclusas, terminais e mercadorias transportadas. 

 

7. Falta no fornecimento de combustível para as embarcações operarem em virtude de 

eventual redução na oferta da fonte produtora ou greve no transporte rodoviário.  

 

8. Concentração de clientes que atuam principalmente no agronegócio, silvicultura e 

celulose. 

 

9. Novos entrantes em virtude do crescimento da demanda por transporte de granéis 

sólidos.  

 

10.  Impossibilidade de navegação em rios interiores decorrentes de fatores climáticos, 

tais como estiagem. 

 

11. Impossibilidade de operação nos terminais privados e públicos por razões diversas, tais 

como greves, acidentes e outras razões. 

 

12. Risco socioambiental decorrente da operação das embarcações, particularmente 

quanto ao manuseio de combustíveis por ocasião do seu abastecimento. 

 

13. Em decorrência da pandemia covid-19 poderá ocorrer a falta de colaboradores 

embarcados e de apoio, tendo em vista a elevada taxa de contaminação do vírus. 

 

14. Risco de ataques cibernéticos que incluem roubo de informações estratégicas, 

vazamento de dados de clientes e fornecedores e até interrupção das atividades. 
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

 

e. Aos seus fornecedores: 

 

A controlada Navegação Aliança depende de fornecedores para docagem (manutenção 

programada) das embarcações. Existe pouca oferta de fornecedores e com pouca 

qualificação, apresentando elevado risco trabalhista e de acidentes de trabalho. 

 

f. Aos seus clientes: 

 

A Companhia opera com a locação de salas comerciais e apresenta o risco de desocupação 

dos imóveis e inadimplência. 

 

g. Aos setores da economia nos quais o emissor atue:  

 

O setor de locação de imóveis é tradicionalmente de baixo risco.  

 

h. À regulação dos setores em que o emissor atue: 

 

1. Emissor: com relação à atividade da Companhia de locação de imóveis, apresenta o 

risco de autuação por parte das autoridades competentes pelo não cumprimento de 

normas legais e de segurança. 

 

2. Controlada Navegação Aliança Ltda.: segue a tabela com as licenças necessárias à 

operação da empresa. 
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

Órgão/Entidade Licença 

Fundação Estadual de Proteção Ambiental 

– FEPAM  

LO – Licença de Operação nº 08656/2019, validade 21/06/2024 

Marinha do Brasil – Tribunal Marítimo Certificado de registro de Armador nº 003, validade 08/11/2021 

Ministério da Defesa – Exército Brasileiro Certificado de Registro nº 28975, validade 30/05/2022 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul – 

SPH 

Autorização de Funcionamento na Navegação Interior- Prazo 

Indeterminado 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA 

Resolução – RE nº 3.827, de 26 de setembro de 2014, validade 

Indeterminado  

Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários – ANTAQ 

Termo de Autorização nº 1.596, validade Indeterminado 

 

i. Aos países estrangeiros onde o emissor atue: 

 

A Companhia não tem atuação em outros países bem como as suas controladas, nem 

participações relevantes em empresas no exterior. 

 

j. As questões socioambientais: 

 

A Companhia informa que possuiu, até o ano de 2001, participação societária numa empresa 

de mineração e processamento de chumbo denominada Plumbum Mineração e Metalurgia 

Ltda., com atuação nos estados da Bahia, São Paulo e Paraná. 

 

Em decorrência desta participação existem processos trabalhistas e cíveis em andamento, 

conforme relacionado no item 4.3 e 4.6 deste formulário.  

 

Considerando tratar-se de questões ambientais, poderão advir novos processos contra a 

Companhia. 
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4.2 - Descrição Dos Principais Riscos de Mercado

 

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 atua como holding e administra o prédio comercial onde está situada a sua sede. 

A receita de aluguéis decorrente da locação de salas comerciais está indexada ao IGPM (FGV).  

A dívida da Companhia com o REFIS está indexada a TJLP. 

A receita da Companhia e das suas controladas é em reais, não estando sujeita a riscos 

cambiais. O endividamento das empresas não apresenta contratos em moeda estrangeira, 

portanto, não apresentando risco cambial. 

Os financiamentos são preponderantemente de longo prazo e com taxas de juros pré-fixadas 

ou vinculadas a TLP. 

O quadro a seguir apresenta o endividamento da Companhia bem como de suas controladas 

e o respectivo indexador/taxa de juros. 

Empresa Credor 
Saldos 

31/12/2020 

Indexador/ 

Taxa de Juros 

Trevisa Investimentos S.A. REFIS 6.942.000,00 TJLP 

Navegação Aliança Ltda. 

Badesul – Finame PSI 

BRDE – Finame PSI 

BNDES – Giro 

Contato de Mútuo 

6.604.000,00 

11.995.000,00 

6.648.000,00 

3.445.000,00 

3,0% a. a.  

4,5% a. a. 

TLP + 1,99% a. a. 

0,62 % a. m. 

Total  35.634.000,00  

A atualização monetária do endividamento da Companhia e de suas controladas está atrelado 

basicamente à variação da TJLP e TLP ou com taxas pré-fixadas.  
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4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes

 

Informações considerando a data-base de 31/12/2020. 

 

DETALHAMENTO DOS PROCESSOS 

 

1. Trevisa Investimentos S.A. 

1.1. Processos Trabalhistas   

a) Juízo 

Dos atuais 11 (onze) processos trabalhistas, 05 (cinco) tramitam no juízo da Vara do 

Trabalho da Comarca de Santo Amaro, BA, e 06 (seis) em diferentes varas do trabalho 

de Porto Alegre, RS. 

b) Instância 

02 (dois) processos tramitam, atualmente, na 1° instância, 05 (cinco) encontram-se 

em grau de recurso, seja em 2° instância ou em Tribunais Superiores e 04 (quatro) 

processo em fase de Execução. 

c) Data de instauração Entre os anos de 2006 e 2020. 

d) Partes no processo 

Em 05 (cinco) processos, são diversos colaboradores de uma ex-controlada, contra a 

própria ex-controlada, juntamente com Trevisa Investimentos S/A e Trevo Florestal 

Ltda. Em 06 (seis) processos são funcionários de empresas terceirizadas que 

prestavam serviços à Companhia. 

e) Valores, bens ou 

direitos envolvidos. 

O menor pedido é de R$ 32.800,00 (trinta e dois mil e oitocentos reais) e o maior é 

de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 

f) Principais fatos 

Em 05 (cinco) processos os pedidos são de Danos Morais e Materiais por eventual 

exposição e contaminação de metais pesados (Chumbo, Cádmio, Zinco) de 

colaboradores que trabalharam na unidade industrial da ex-controlada na cidade de 

Santo Amaro, BA. Em 06 (seis) processos os pedidos se restringem as verbas 

trabalhistas. 

g) Se a chance de perda 

(provável possível ou 

remota) 

Dos 11 (onze) processos, 06 (seis) estão com estimativa de perda provável, e 05 

(cinco) com estimativa de perda remota. 

h) Análise do impacto em 

caso de perda do processo 

Considerando a análise crítica e atualizada do momento processual a empresa 

entende, por intermédio de opiniões e pareceres dos seus consultores jurídicos, que 

o valor de provisão ora atribuída é suficiente para cobrir os eventuais prejuízos 
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4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes

1.2. Processos Cíveis  

a) Juízo 

São 77 (setenta e sete), sendo 19 (dezenove) processos que tramitam na Subseção 

de Salvador, Seção Judiciária da Bahia, e 45 (quarenta e cinco) processos individuais 

(apenas um autor por processo) e outros 13 (treze) processos coletivos (pluralidade 

de autores por processo), todos tramitando na Vara Cível da Comarca de Bocaiúva 

do Sul, Estado do Paraná. Considerando a especificidade dos processos, poderá haver 

um aumento significativo do número de processos, principalmente em Bocaiúva do 

Sul-PR. 

b) Instância Todos os 77 (setenta e sete) processos encontram-se em primeira instância. 

c) Data de instauração 2013 a 2018. 

d) Partes no processo 

Ex-colaboradores de uma ex-controlada, e suas esposas e filhos, e moradores do 

Município de Santo Amaro/BA e do Município de Adrianópolis-PR. Em 19 (dezenove) 

processos, estão no polo passivo, além da ex-controlada; União Federal; Município 

de Santo Amaro/BA; Yara Brasil Fertilizantes S/A; Trevisa Investimentos S/A; Trevo 

Florestal Ltda e Navegação Aliança Ltda. Em 58 (cinquenta e oito) processos, estão 

no polo passivo, além da ex-controlada; Plumbum do Brasil Ltda; Itaú Unibanco S/A; 

Lloyds TSB e Trevisa Investimentos S/A. 

e) Valores, bens ou 

direitos envolvidos. 

Na peça inicial das ações, é pleiteado pelos autores dano material, dano moral 

homogêneo, em valores meramente sugestivos, de R$ 30.000,00 (trinta mil) a R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais). 

f) Principais fatos 

Exclusivamente pedidos de Dano Material e Dano Moral, em razão de exposição e 

contaminação ambiental ocorrida nas áreas de exploração mineral da ex-controlada. 

g) Se a chance de perda 

(provável possível ou 

remota) 

Perda remota. 

h) Análise do impacto em 

caso de perda do processo 

Considerando a análise crítica e atualizada do momento processual a empresa 

entende, por intermédio de opiniões e pareceres dos seus consultores jurídicos, que 

não há a necessidade de atribuir-se provisão. 
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1.3. Outros (Ação Civil Pública – Meio Ambiente e Processos Cíveis) 

1.3.1. Ação Civil Pública n° 0000519-90.1997.8.26.0030 

a) Juízo Vara Cível da Comarca de Apiaí, SP. 

b) Instância Primeira Instância. 

c) Data de instauração 11 de julho de 1997. 

d) Partes no processo 
Ministério Público Estadual de São Paulo x ex-controlada; Rocha Exploração e 

Comércio de Minérios Ltda; Sabegra Empreendimentos e Participações S/C Ltda. 

e) Valores, bens ou 

direitos envolvidos. 

A discussão do processo envolve obrigações de fazer ou não fazer, com intuito de 

recuperar as áreas utilizadas pela ex-controlada. 

f) Principais fatos 

Ação Civil Pública com o objeto específico de mitigar eventuais danos causados ao 

meio ambiente, recuperação da área de mineração degradada e destinação dos 

resíduos. 

g) Se a chance de perda 

(provável possível ou 

remota) 

A ex-controlada executou o projeto de recuperação ambiental e está aguardando 

aprovação do órgão ambiental, que por sua vez mantém monitoramento conjunto 

com a ex-controlada, notificando-a sempre que for necessário um trabalho de análise 

de resíduos ou manutenção das estruturas de mitigação. A Companhia entende que 

a chance de perda é remota. 

h) Análise do impacto em 

caso de perda do processo 

Considerando a análise crítica e atualizada do momento processual a empresa 

entende, por intermédio de opiniões e pareceres dos consultores jurídicos da ex-

controlada, que não há a necessidade de atribuir-se provisão, exceto valores para 

manutenção da área. 

 

 

1.3.2. Ação Civil Pública n° 0000257-49.2003.4.01.3300 

a) Juízo 3° Vara Federal de Salvador, BA. 

b) Instância Segunda Instância. 

c) Data de instauração 16 de dezembro de 2002. 

d) Partes no processo 
Ministério Público Federal e Estadual da Bahia x ex-controlada; União Federal, Funasa 

e Município de Santo Amaro/BA. 

e) Valores, bens ou 

direitos envolvidos 

A discussão do processo envolve obrigações de fazer e não fazer, com intuito de 

recuperar as áreas utilizadas pela ex-controlada. 
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f) Principais fatos 

Ação Civil Pública com o objeto específico de mitigar eventuais danos causados ao 

meio ambiente, destinação dos resíduos, sucata proveniente dos equipamentos 

industriais e cobertura da escória da fábrica de Santo Amaro, BA, que encerrou suas 

operações no início da década de 1990. 

Em 2014, ainda que a ex-controlada tenha executado projeto de recuperação 

ambiental em anos anteriores, foi proferida decisão, condenando solidariamente a 

União Federal e Funasa, determinando a implantação de um centro de referência em 

saúde para tratamento de pacientes vítima de contaminação por metais pesados. 

Contra a ex-controlada, a mesma sentença instituiu obrigações de fazer: a) 

Cercamento eficaz da área da antiga planta industrial; b) Instalação de placas de 

advertência em todo o perímetro da área; c) Manutenção de quadro de vigilantes; d) 

Instalação de área alagadiça que evite a migração da escória. Todas as medidas 

determinadas como obrigações de fazer, já haviam sido determinadas em sede de 

antecipação de tutela, tendo sido atendidas integralmente. A ex-controlada interpôs 

recurso de apelação contra a decisão proferida, porém a decisão colegiada, proferida 

em 2019, manteve os termos da sentença, o que ensejou recurso interno para o 

próprio Tribunal objetivando um juízo de retratação e assegurando 

prequestionamento da matéria para ulterior recurso aos Tribunais Superiores. 

Em 2015, iniciou-se um extenso trabalho de monitoramento da área da fábrica de 

Santo Amaro/BA, que visa comprovar a inexistência de risco para o Meio Ambiente e 

população circunvizinha, tendo em vista o devido encapsulamento da escória. 

Em 2018, os relatórios técnicos produzidos durante quatro campanhas de 

monitoramento, ao longo de dois anos e meio, juntamente com um relatório técnico 

conclusivo, foram protocolados no Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

do Estado da Bahia – INEMA e aguarda análise e deliberações. 

g) Se a chance de perda 

(provável, possível ou 

remota) 

A possibilidade de perda para as partes integrantes do polo passivo é considerada 

provável. 

h) Análise do impacto em 

caso de perda do processo 

Com base em opiniões e pareceres dos consultores jurídicos da ex-controlada, o 

impacto indireto para a Companhia é remoto, tendo em vista que o projeto de 

recuperação ambiental já foi realizado, e vem sendo monitorado. 

 

1.3.3. Ação Civil Pública nº 0011169-10.2010.8.26.0268 – vinculada ao Processo Administrativo n° 33 00506 

08 – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB (Auto de Infração n° 3302960) – São 

Paulo – SP. 

a) Juízo 1ª Vara do Foro de Itapecerica da Serra, SP. 

b) Instância Primeira Instância. 
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c) Data de instauração 07 de dezembro de 2010. 

d) Partes no processo Ex-controlada e outros. 

e) Valores, bens ou 

direitos envolvidos 

Reparação e recuperação da área supostamente degradada e indenização no valor 

de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 

f) Principais fatos 

Ação proposta pelo MP/SP por supostos danos ambientais decorrentes do 

desempenho da atividade desenvolvida pela ex-controlada (síntese de óxido de 

chumbo e litargírio, usados como corantes para cerâmica) em unidade industrial 

localizada em São Lourenço da Serra/SP. Em 2020 foi prolatada sentença de 

procedência da ação, consistente em obrigações de fazer. A determinação é para 

elaboração de estudos, investigações e avaliações de diversos riscos ambientais, bem 

como derradeira execução de ações de remediação previstas. Em 19/10/2020 foi 

interposto recurso de apelação pela ex-controlada. 

g) Se a chance de perda 

(provável, possível ou 

remota) 

A possibilidade de perda para as partes integrantes do polo passivo é considerada 

provável. 

h) Análise do impacto em 

caso de perda do processo 

Com base em opiniões e pareceres dos consultores jurídicos da ex-controlada, o 

impacto indireto para a Companhia é remoto, tendo em vista que já foram 

executadas ações de remediação ambiental de modo que a situação atual da área, 

objeto da ação, não enseja risco ambiental. 

 

 

1.3.4. Processo Cível n° 0001334-69.2011.805.0228 – AVICCA (Associação das Vítimas de Contaminação por 

Chumbo, Cádmio, Mercúrio e outros elementos químicos do Estado da Bahia) – Santo Amaro – BA. 

a) Juízo Vara Dos Feitos De Relação De Consumo, Cíveis e Comerciais. 

b) Instância Primeira Instância. 

c) Data de instauração 08 de julho de 2011 

d) Partes no processo AVICCA x ex-controlada, Yara Brasil Fertilizantes S/A, Metaleurop S/A, e Trevisa 

Investimentos S/A. 
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e) Valores, bens ou 

direitos envolvidos 

- Pagamento de indenização por danos morais puros, individuais homogêneos no 

valor não inferior a R$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais). 

- Indenização por danos morais, que se espera seja quantificada nos acréscimos 

possíveis salariais com expectativa de vida dos autores de 70 (setenta) anos. 

- A indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, para indenizar 

cada um dos associados o valor unitário de 01 (um) salário mínimo até que cada um 

dos requerentes complete 70 (setenta) anos. 

- Indenização por danos materiais, na modalidade danos emergentes, decorrentes 

das perdas sofridas, considerando o prejuízo material efetivo, cujos valores unitários 

montam R$ 36.963,65 (trinta e seis mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta 

e cinco centavos) por associado; 

- A indenização relativa a despesas necessárias ao tratamento médico decorrente das 

lesões e danos sofridos pela contaminação, custeando os exames necessários, além 

da constituição de capital visando garantir o cumprimento desta obrigação em 

valores que se estima no montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); 

- A constituição de um fundo para o amparo de indivíduos lesionados e suas famílias, 

no valor não inferior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 

 

f) Principais fatos 

Exposição de parte da população frente a eventual poluição e danos ambientais, 

culminando na alegada contaminação dos mesmos por metais pesados (Chumbo, 

Cádmio e Zinco) utilizados no processo produtivo da unidade industrial da ex-

controlada.  

g) Chance de perda  Perda remota. 

h) Análise do impacto em 

caso de perda do processo 

Considerando a incipiente tramitação processual, não é possível mensurar o impacto 

em caso de perda. 

 

1.3.5. Processo Cível n° 000096.96.2012.805.0028 – AVICCA (Associação das Vítimas de Contaminação por 

Chumbo, Cádmio, Mercúrio e outros elementos químicos do Estado da Bahia) – Boquira – BA. 

a) Juízo Vara Cível. 

b) Instância Primeira Instância. 

c) Data de instauração 10 de abril de 2012 

d) Partes no processo 
AVICCA x ex-controlada, Yara Brasil Fertilizantes S/A, Metaleurop S/A, e 

Trevisa Investimentos S/A. 

e) Valores, bens ou direitos 

envolvidos 

- Pagamento de indenização por danos morais puros, individuais homogêneos 

no valor não inferior a R$ 62.200,00 (sessenta e dois mil e duzentos reais). 
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- Indenização por danos morais, que se espera seja quantificada nos 

acréscimos possíveis salariais com expectativa de vida dos autores de 70 

(setenta) anos. 

- A indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, para 

indenizar cada um dos associados o valor unitário de um salário mínimo até 

que cada um dos requerentes complete 70 (setenta) anos. 

- Indenização por danos materiais, na modalidade danos emergentes, 

decorrentes das perdas efetivamente sofridas, considerando o prejuízo 

material efetivo, cujos valores unitários montam R$ 36.963,65 (trinta e seis 

mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos) por 

associado; 

- A indenização relativa a despesas necessárias ao tratamento médico 

decorrente das lesões e danos sofridos pela contaminação, custeando os 

exames necessários, além da constituição de capital visando garantir o 

cumprimento desta obrigação em valores que se estima no montante de R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões de reais); 

- A constituição de um fundo para o amparo de indivíduos lesionados e suas 

famílias, na importância de valor não inferior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões 

de reais). 

f) Principais fatos 

Exposição de parte da população frente a eventual poluição e danos 

ambientais, culminando na alegada contaminação dos mesmos por metais 

pesados (Chumbo, Cádmio e Zinco) utilizados no processo produtivo da 

unidade industrial da ex-controlada. 

g) Se a chance de perda 

(provável, possível ou remota) 

Perda remota. 

 

h) Análise do impacto em caso 

de perda do processo 

Considerando a incipiente tramitação processual, não é possível mensurar o 

impacto em caso de perda. 

 

2. Navegação Aliança Ltda. 

2.1. Processos Trabalhistas 

a) Juízo 

Dos 70 (setenta) processos trabalhistas da empresa, 03 (três) tramitam na 

Comarca de Triunfo – Posto Taquari, RS; 12 (doze) tramitam na Comarca de 

Rio Grande, RS; 22 (vinte e dois) tramitam na Comarca de Porto Alegre, RS; 

32 (trinta e dois) na Comarca de Triunfo, RS; e 01 (um) na Comarca de 

Canoas, RS. Ainda, do total de 70 (setenta) processos, 41 (quarenta e um) 

são de ex-colaboradores de empresas terceirizadas. 
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b) Instância 

17 (dezessete) encontram-se na 1° instância, e 39 (trinta e nove) em grau 

de recurso, ou seja, em 2° instância ou em Tribunais Superiores, e 14 

(quatorze) processos em fase de execução. 

c) Data de instauração Entre os anos de 2011 e 2020. 

d) Partes no processo 
Diversos ex-colaboradores da empresa, e de ex-colaboradores de empresas 

terceirizadas. 

e) Valores, bens ou direitos 

envolvidos 

Os pedidos mínimos e máximos nesses processos giram em torno de R$ 

3.528,10 (três mil, quinhentos e vinte e oito reais e dez centavos) e R$ 

580.732,34 (quinhentos e oitenta mil, setecentos e trinta e dois reais e 

trinta quatro centavos). 

f) Principais fatos 

Os principais fatos e pedidos postulados nos processos trabalhistas 

existentes são: a) diferença de horas extras; b) adicional de insalubridade 

e/ou periculosidade; c) equiparação salarial; d) danos morais e materiais. 

g) Se a chance de perda (provável 

possível ou remota) 

Dos 70 (setenta) processos, 64 (sessenta e quatro) com perda provável, e 

06 (seis) em fase quitação aguardando baixa definitiva, ou com 

possibilidade de perda limitada, no máximo, aos valores já depositados nos 

processos. 

h) Análise do impacto em caso de 

perda do processo 

A empresa entende por intermédio de opiniões e pareceres dos seus 

consultores jurídicos que o valor de provisão ora atribuída é suficiente para 

cobrir os eventuais prejuízos. 

 

2.2. Processos Cíveis  

a) Juízo 

São um total de 20 (vinte) processos, 19 (dezenove) processos que tramitam 

na Subseção de Salvador, Seção Judiciária da Bahia, e 01 (um) processo que 

tramita na Comarca de Rio Grande/RS.  

b) Instância 
Do total de processos, 19 (dezenove) encontram-se em primeira instância, 01 

(um) processo está em grau de execução provisória. 

c) Data de instauração 2015. 

d) Partes no processo 

19 (dezenove) processos são de colaboradores de uma ex-controlada da sua 

controladora, suas esposas e filhos, moradores do Município de Santo 

Amaro/BA, contra a referida ex-controlada, juntamente com União Federal, 

Município de Santo Amaro/BA, Yara Brasil Fertilizantes S/A, Trevisa 

Investimentos S/A, Trevo Florestal Ltda e Navegação Aliança Ltda. No processo 

PÁGINA: 35 de 201

Formulário de Referência - 2021 - TREVISA INVESTIMENTOS S.A. Versão : 1



4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes

que tramita na Comarca de Rio Grande/RS, está no polo ativo Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. 

e) Valores, bens ou direitos 

envolvidos. 

Na peça inicial das ações que tramitam no Estado da Bahia, é pleiteado pelos 

autores dano material e dano moral, em valores meramente sugestivos, de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais). Na ação que tramita em Rio Grande/RS, é 

pleiteado o direito de regresso do INSS em relação ao benefício pensão por 

morte. 

f) Principais fatos 

Na maior parte, exclusivamente pedidos de Dano Material e Dano Moral, em 

razão de exposição e contaminação ambiental ocorrida na área fabril da ex-

controlada de sua controladora. Em apenas 01 (um) dos processos os fatos são 

distintos, sendo o ressarcimento dos valores pagos ao segurado pelo INSS. 

g) Se a chance de perda 

(provável possível ou remota) 

Perda remota para 19 (dezenove) processos, e perda provável para 01 (um) 

processo. 

h) Análise do impacto em caso 

de perda do processo 

A empresa entende por intermédio de opiniões e pareceres dos consultores 

jurídicos da ex-controlada da sua controladora que não há a necessidade de 

atribuir-se provisão para 19 (dezenove) processos. Para apenas 01 (um) 

processo, em que o INSS é parte, foi atribuída provisão até o momento. 

 

 

3. Trevo Florestal Ltda. 

3.1. Processos Trabalhistas 

a) Juízo 

Dos atuais 07 (sete) processos trabalhistas, 05 (cinco) tramitam no juízo da 

Vara do Trabalho da Comarca de Santo Amaro-BA, e 02 (dois) que tramitam 

na Comarca de Rio Grande, RS. 

b) Instância 

Dos 07 (sete) processos existentes, 03 (três) estão em fase de instrução, em 1ª 

instância, 03 (três) estão em fase recursal, em 2ª Instância, e 01 (um) está em 

fase de execução. 

c) Data de instauração 2007 a 2020. 

d) Partes no processo 

05 (cinco) processos referem-se a ex-colaboradores da ex-controlada da 

controladora que tramitam na Vara do Trabalho de Santo Amaro-BA, contra 

Trevo Florestal Ltda e Trevisa Investimentos S/A; e 02 (dois) processos 

referem-se a ex-colaboradores da Trevo Florestal Ltda. 

e) Valores, bens ou direitos 

envolvidos. 

Os pedidos mínimos e máximos nesses processos giram em torno de R$ 

2.534,70 (dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) e R$ 

600.000,00 (seiscentos mil reais). 
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f) Principais fatos 

Os principais fatos e pedidos postulados nos processos trabalhistas existentes 

são: a) dano moral e material, b) diferença de horas extras; c) adicional de 

insalubridade; d) danos morais; e) verbas rescisórias. 

g) Se a chance de perda 

(provável possível ou remota) 

Dos 07 (sete) processos, 05 (cinco) são perda provável, e 02 (dois) são perda 

remota. 

h) Análise do impacto em caso 

de perda do processo 

A empresa entende por intermédio de opiniões e pareceres dos seus 

consultores jurídicos que o valor de provisão ora atribuída é suficiente para 

cobrir os eventuais prejuízos. 

 

3.2. Processos Cíveis  

a) Juízo 

São um total de 20 (vinte) processos, 19 (dezenove) processos que tramitam 

na Subseção de Salvador, Seção Judiciária da Bahia, e 01 (um) processo que 

tramita na Comarca de Porto Alegre/RS. 

b) Instância Todos os 20 (vinte) processos encontram-se em primeira instância. 

c) Data de instauração 2015. 

d) Partes no processo 

19 (dezenove) são de colaboradores de uma ex-controlada da sua 

controladora, e suas esposas e filhos, moradores do Município de Santo 

Amaro/BA, contra a referida ex-controlada, União Federal, Município de Santo 

Amaro/BA, Yara Brasil Fertilizantes S/A, Trevisa Investimentos S/A, Trevo 

Florestal Ltda e Navegação Aliança Ltda. No processo que tramita na Comarca 

de Porto Alegre/RS, está no polo ativo Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. 

e) Valores, bens ou direitos 

envolvidos. 

Na peça inicial das ações, é pleiteado pelos autores dano material e dano 

moral, em valores meramente sugestivos, de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais). 

f) Principais fatos 

Exclusivamente pedidos de Dano Material e Dano Moral, em razão de 

exposição e contaminação ambiental ocorrida na área fabril da ex-controlada 

da sua controladora. Em apenas 01 (um) dos processos os fatos são distintos, 

sendo o ressarcimento dos valores pagos ao segurado pelo INSS. 

g) Se a chance de perda 

(provável possível ou remota) 

Perda remota para 19 (dezenove) processos, e perda provável para 01 (um) 

processo. 

h) Análise do impacto em caso 

de perda do processo 

A empresa entende por intermédio de opiniões e pareceres dos consultores 

jurídicos da ex-controlada da sua controladora, que não há a necessidade de 
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atribuir-se provisão. Para apenas 01 (um), em que o INSS é parte, foi atribuída 

provisão até o momento. 

 

4.3.1. Provisões 

1. Trevisa Investimentos S.A. 

1.1. Processos Trabalhistas 

Valor Provisionado (se houver 

provisão) 

O valor total provisionado para todos estes processos é de R$ 202.600,00 

(duzentos e dois mil, e seiscentos reais). 

 

1.2. Processos Cíveis 

Valor Provisionado (se houver 

provisão) 

Considerando a análise crítica e atualizada do momento processual, a 

Companhia informa que não há necessidade de provisão dos processos 

descritos neste item. 

 

1.3. Outros (Ação Civil Pública - Meio Ambiente e Processos Cíveis) 

1.3.1. Ação Civil Pública n° 0000519-90.1997.8.26.0030 

Valor Provisionado (se houver 

provisão) 

Provisão para serviços técnicos de manutenção e/ou reparação estrutural, a 

serem eventualmente executados é de R$ 460.000,00 (quatrocentos e 

sessenta mil reais). 

 

1.3.2. Ação Civil Pública n° 0000257-49.2003.4.01.3300 

Valor Provisionado (se houver 

provisão) 

A Companhia informa que constituiu provisão no montante de R$ 

3.275.000,00 (três milhões, duzentos e setenta e cinco mil reais) para fins de 

consultoria, monitoramento e remediação ambiental na esfera administrativa. 

 

1.3.3. Ação Civil Pública n° 0011169-10.2010.8.26.0268 – vinculada ao processo administrativo 33 00506 08 – 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB (Auto de Infração n° 3302960) – São Paulo – 

SP. 

Valor Provisionado (se houver 

provisão) 

Considerando a análise crítica e atualizada do momento processual, a 

Companhia informa que não há necessidade de provisão do processo descrito 

neste item. 
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1.3.4. Processo Cível n° 0001334-69.2011.805.0228 – AVICCA – Santo Amaro – BA. 

Valor Provisionado (se houver 

provisão) 

Considerando a análise crítica e atualizada do momento processual, a 

Companhia informa que não há necessidade de provisão do processo descrito 

neste item. 

 

1.3.5. Processo Cível n° 000096.96.2012.805.0028 – AVICCA – Boquira – BA. 

Valor Provisionado (se houver 

provisão) 

Considerando a análise crítica e atualizada do momento processual, a 

Companhia informa que não há necessidade de provisão do processo descrito 

neste item. 

 

2. Navegação Aliança Ltda. 

2.1 Processos Trabalhistas 

Valor Provisionado (se houver 

provisão) 

O valor total provisionado para todos estes processos é de R$ 2.500.000,00 

(dois milhões e quinhentos mil reais). 

 

2.2 Processos Cíveis 

Valor Provisionado (se houver 

provisão) 

O valor total provisionado para estes processos é de R$ 200.000,00 (duzentos 

mil reais). 

 

3. Trevo Florestal Ltda. 

3.1 Processos Trabalhistas  

Valor Provisionado (se houver 

provisão) 

Para os processos em tramitam na Comarca de Santo Amaro, BA, os valores 

estão provisionados na controladora.  

 

3.2 Processos Cíveis 

Valor Provisionado (se houver 

provisão) 

O valor total provisionado para estes processos é de R$ 89.693,16 (oitenta e 

nove mil, seiscentos e noventa e três reais e dezesseis centavos). 
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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

 

A Companhia informa que não existem processos judiciais, administrativos ou arbitrais não 

sigilosos cujas partes contrárias sejam administradores, ex-administradores, controladores, 

ex-controladores ou investidores da Companhia ou de suas controladas. 

 

4.4.1 Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.4 

 

A Companhia informa que não há provisão dos processos descritos no item 4.4, por não 

existirem processos desta natureza. 
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4.5 - Processos Sigilosos Relevantes

 

A Companhia informa que não existem processos judiciais sigilosos relevantes em que o 

emissor ou suas controladas sejam parte. 
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto

 

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: 

 

A Companhia informa que no Estado do Paraná existe uma Ação Civil Pública que tramita na 

Justiça Federal, que tem por objeto um passivo ambiental decorrente da atividade 

desenvolvida pela empresa Plumbum Mineração e Metalurgia Ltda. Integram também o polo 

passivo: União Federal, Município de Adrianópolis/PR, Departamento Nacional de Produção 

Mineral – DNPM, Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR e Plumbum do Brasil ltda. 

Em 2018 foi prolatada a sentença condenatória estabelecendo obrigações de fazer e 

delimitando responsabilidades para as partes envolvidas. Atualmente a ação encontra-se 

pendente de decisão em segunda instância.  

 

A Companhia tem conhecimento de inúmeras ações individuais tramitando na Justiça Estadual 

do Paraná, conforme mencionado no item 4.3 deste formulário, com vinculação direta com o 

objeto da Ação Civil Pública mencionada. Porém, encontram-se suspensas por decisão judicial 

do  Superior  Tribunal de Justiça que, em sede de recurso  repetitivo, determinou  a  suspensão 

das  ações individuais até o  trânsito  em  julgado da  Ação Civil Pública. Integram também o 

polo passivo: Plumbum Mineração e Metalurgia Ltda, Banco Itaú S.A, Lloyds Tsb e Plumbum 

do Brasil Ltda. 

 

a. Valores envolvidos: 

 

Na peça inicial das ações individuais, é pleiteado pelos autores dano material e dano moral 

homogêneo, em valores meramente sugestivos, de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por 

processo. 
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto

b. Prática do emissor ou de sua controlada que causou tal contingência: 

 

As ações individuais são decorrentes da atividade de mineração desenvolvida pela ex-

controlada. 

 

4.6.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.6: 

 

A Companhia entende, por intermédio de opiniões e pareceres dos seus consultores jurídicos, 

que, pelo fato de não figurar no polo passivo da Ação Civil Pública, considera-se remota a 

perspectiva de impacto indireto. No caso das ações individuais, considerando a análise crítica 

e atualizada do momento processual, não há a necessidade de atribuir-se provisão. 
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4.7 - Outras Contingências Relevantes

 

A Companhia informa que não existem outras contingências relevantes não abrangidas pelos 

itens anteriores. 

 

 

 

 

PÁGINA: 44 de 201

Formulário de Referência - 2021 - TREVISA INVESTIMENTOS S.A. Versão : 1



4.8 - Regras do País de Origem e  do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados

 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia e suas Controladas possuem sede no Brasil e 

seus valores mobiliários encontram-se custodiados no país. 
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

5.1 Descrição – Gerenciamento de Riscos 

 

Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar: 

 

a. Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, 

destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, 

e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política: 

 

A Companhia informa que não possui política formalizada de gerenciamento de riscos. 

No entanto, os riscos aos quais estamos expostos são monitorados constantemente pelos 

administradores e consultores jurídicos, a fim de minimizar os impactos que mudanças no 

cenário macroeconômico, regulação de setores de atuação, entre outros, possam vir a ter 

sobre as nossas operações e resultados. 

 

Emissor 

Com relação aos processos de contaminação por metais pesados de Santo Amaro da 

Purificação, BA, a expectativa da Companhia é que não deve ter novos processos e os atuais 

estão sendo resolvidos, em sua maioria, por acordos.  

Com relação aos processos que tramitam nas varas federais da justiça federal na subseção de 

Salvador, BA, a expectativa da Companhia é de que não haja aumento no volume de processos 

e a tendência é a da extinção dos mesmos.  

Com relação aos processos ambientais em Apiaí, SP, São Lourenço da Serra, SP e Santo Amaro 

da Purificação, BA, a Companhia vem recuperando as áreas afetadas com a ação de 

consultoria ambiental contratada. 

Com relação aos processos que tramitam na comarca de Bocaiúva do Sul, PR, há expectativa 

de aumento no volume de processos, conforme item 4.6 deste formulário. 

O prédio destinado à locação possui seguro contra incêndio.  

Em virtude da nova lei sobre LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), a companhia contratou 

consultoria especializada para a realização de diagnóstico e de plano para adequação à nova 

lei.   
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

Navegação Aliança Ltda. 

 

A empresa está em um processo de ampliação  da sua capacidade estática e com ganhos de  

produtividade através da  utilização  de  comboios (chatas e empurradores). Desta forma, a 

empresa pode ofertar uma tarifa mais competitiva em relação aos seus concorrentes e demais 

modais de transporte.  

Com relação à escassez de mão de obra embarcada, a empresa vem implantando uma política 

de melhores salários e benefícios no sentido de atrair e reter colaboradores neste segmento.  

A empresa possui apólice de seguro contra terceiros e responsabilidade civil P&I (Protection 

and Indemnity), cuja cobertura abrange danos a objetos fixos ou flutuantes, bem como apólice 

de seguro para mercadorias transportadas e de casco para todas as embarcações. 

Relativo aos riscos cibernéticos, a empresa está readequando a sua estrutura de tecnologia, 

focando em segurança da informação, baseada nas melhores práticas atuais reconhecidas no 

mercado. De forma geral, a estratégia contempla a realização de ações em nível de pessoas, 

processos, sistemas e infraestrutura. 

Está em desenvolvimento uma nova política de segurança da informação, cujo objetivo é 

reforçar a conscientização dos colaboradores quanto às normas de segurança adotadas pela 

empresa, através de informações atualizadas sobre riscos, vulnerabilidades e tipos de ataques 

cibernéticos.  

Há mais de um ano, a empresa conta com um processo de backup na nuvem, que garante a 

possibilidade de restauração completa dos sistemas e arquivos da companhia. Esse backup 

acontece diariamente e, para os itens mais críticos, são realizadas várias cópias durante o dia. 

Recentemente, foi implementado um sistema de autenticação de múltiplos fatores, que 

consiste na utilização de um token (números aleatórios), além do usuário e senha, para os 

colaboradores conectarem na rede da empresa através de acesso externo. Medida essencial 

para a proteção das informações, principalmente no ambiente home office. 

Em relação a antivírus, a empresa utiliza umas das melhores soluções do mercado. Além da 

proteção tradicional presente nesse tipo de software, esse sistema possui alertas em tempo 

real para o setor de TI, controle para mídias removíveis e recursos de inteligência artificial 

online, fundamental para lidar com o volume crescente de ameaças. 

Alinhada com as tendências do mercado em relação à segurança da informação, a Trevisa e a 

controlada Navegação Aliança estão desenvolvendo um projeto de migração da sua 

infraestrutura de TI para a nuvem. O objetivo é elevar os níveis de resiliência do negócio e 
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

garantir a alta disponibilidade dos recursos, devido aos mecanismos avançados que o 

ambiente em nuvem oferece em relação ao ciberrisco. Nesse ambiente, a prevenção dos 

riscos e a sua mitigação, a gestão dos recursos e a recuperação de desastres se tornam muito 

mais eficazes em comparação à infraestrutura tradicional. 

Além disso, a Trevisa mantém parceria com uma empresa de tecnologia especializada em 

infraestrutura e segurança, para a melhoria contínua de todos os outros itens de natureza 

técnica dentro o ambiente de TI da companhia. 

 

b. Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, 

incluindo: 

 

i. os riscos para os quais se busca proteção:  

A Companhia informa que não possui política formalizada de gerenciamento de riscos. 

 

ii. os instrumentos utilizados para proteção:  

A Companhia informa que não possui política formalizada de gerenciamento de riscos. 

 

iii. a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos:  

A Companhia informa que não possui política formalizada de gerenciamento de riscos. 

 

c. A adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da 

efetividade da política adotada: 

 

A Companhia informa que não possui política formalizada de gerenciamento de riscos. 
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5.2 - Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado

 

 Informar, em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2:  

 

a. Se possui uma política formalizada de gerenciamento de risco de mercado: 

 

A Companhia e suas controladas não possuem política de gerenciamento de riscos de 

mercado. 

Os riscos de mercado são analisados e discutidos nas reuniões do conselho de administração.  

Esta prática poderá vir a ser revista caso futuras transações assim o requeiram.  

 

b. Estratégias da política de gerenciamento de risco: 

 

A Companhia e suas controladas não possuem política de gerenciamento de riscos de 

mercado. 

Os riscos de mercado são analisados e discutidos nas reuniões do conselho de administração.  

Esta prática poderá vir a ser revista caso futuras transações assim o requeiram.  

 

c. Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da 

efetividade da política adotada: 

 

A Companhia e suas controladas não possuem política de gerenciamento de riscos de 

mercado. 

Os riscos de mercado são analisados e discutidos nas reuniões do conselho de administração.  

Esta prática poderá vir a ser revista caso futuras transações assim o requeiram.  
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5.3 - Descrição Dos Controles Internos

 

a. Principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles: 

 

O sistema de controles internos foi desenvolvido e elaborado para garantir de forma confiável, 

a geração dos relatórios financeiros e assim, a preparação das demonstrações contábeis para 

divulgação externa. A Administração é responsável pelos controles internos, assim como a 

correta adequação para geração dos relatórios financeiros. 

A companhia trabalha com orçamento anual que é acompanhado mensalmente pelo Conselho 

de Administração. Qualquer desvio em relação ao realizado é justificado pela diretoria. 

A controlada Navegação Aliança possui um sistema de indicadores de desempenho que é 

monitorado pela diretoria e pelos gestores das respectivas áreas.  

 

b.  Estruturas organizacionais envolvidas: 

 

A Diretoria de Relações com Investidores, principal área responsável pelas demonstrações 

contábeis, conta com a contabilidade para elaboração, garantindo a adoção de práticas de 

controle interno condizentes com as práticas contábeis adotadas no Brasil e Normas 

Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS). 

 

c. Supervisão da administração do emissor em relação à eficiência dos controles 

internos: 

 

A Diretoria de Relações com Investidores é responsável pela revisão dos controles internos 

adotados, que garantam a correta preparação dos relatórios financeiros e a preparação das 

demonstrações contábeis para divulgação externa, de forma que todos os aspectos relevantes 

sejam confiáveis.  

 

d. Deficiência e recomendação sobre controles internos presentes no relatório emitido 

pelo auditor independente: 
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5.3 - Descrição Dos Controles Internos

Os auditores, Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes S/S, em 08 de março de 2021, 

emitiram relatório de recomendações sobre os trabalhos relativos à auditoria das 

demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.  

 

e. Comentário dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório 

circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas 

adotadas: 

 

A Administração concorda com o relatório emitido pelo Auditor Independente sobre os 

controles internos da Companhia, não tendo sido identificadas deficiências ou 

recomendações significativas quanto aos mesmos. É um relatório destinado a aprimorar os 

procedimentos de controles internos e contábeis, contendo recomendações que visam a 

melhoria contínua da Companhia. 
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5.4 - Programa de Integridade

      

 
 
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:  

 

O emissor informa que não tem relacionamento comercial relevante com órgãos públicos 

nacionais e estrangeiros. Os clientes, fornecedores e prestadores de serviços do emissor e das 

suas controladas são empresas privadas. 

  

A sua principal controlada Navegação Aliança Ltda. possui Código de Ética que norteia o 

comportamento dos seus   colaboradores, dirigentes e demais partes interessadas.  

 

Descrevemos a seguir alguns tópicos do referido Código de Ética: 

 
3.2.1.6 A conduzir seus negócios com transparência e integridade, cultivando a 
credibilidade junto a seus acionistas, diretoria, colaboradores, fornecedores, clientes, 
consumidores, poder público, imprensa, comunidades onde atua e sociedade em geral, 
buscando alcançar crescimento e rentabilidade com responsabilidade social e 
ambiental. 
 
3.2.2.7 Censurar e repudiar, veementemente, qualquer gesto, ato ou conduta 
contrários ao espírito deste Código de Ética e  à moralidade da Empresa, que direta ou 
indiretamente, possam caracterizar assédio, tendo conotação moral ou sexual, que 
resulte em comportamentos abusivos, tais como: insinuações, intimidações, ameaças, 
induzimentos, constrangimentos, ultrajes, ou seja, qualquer prática, dolosa ou não, que 
gere um ambiente de trabalho hostil, intimidante, humilhante, degradante e ofensivo, 
afetando a dignidade ou o bem-estar fisiológico e psicológico de qualquer colaborador.  
 
3.2.2.9 Garantir que nenhum colaborador, ou potencial empregado, seja alvo de 
posturas e tratamentos discriminatórios em consequência de sua raça, cor de pele, 
origem étnica, nacionalidade, posição social, idade, religião, gênero, orientação sexual, 
estética pessoal, condição física, mental ou psíquica, estado civil, opinião, convicção 
política, ou qualquer outro fator de diferenciação individual.  
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3.2.3.5 A Navegação Aliança proíbe, terminantemente, acordos ou condutas 
anticompetitivas, incluindo, entre outros, combinar preços, restringir a oferta de 
produtos ou serviços, manipulação de licitações e divisão de mercado. A Empresa exige 
que os Parceiros de Negócios se comprometam com concorrência livre e justa e 
obedeçam às leis e regulamentos de concorrência. 

 
3.2.4.5 Recusar quaisquer práticas de corrupção e propina, mantendo procedimentos 
formais de controle e de consequências sobre eventuais transgressões. 

 
3.3.1 O presente Código de Ética abrange a Diretoria, os ocupantes de cargos de 
gestão, os colaboradores e os prestadores de serviços, constituindo compromisso 
individual e coletivo de todos e de cada um deles cumpri-lo e promover seu 
cumprimento, em todas as ações da cadeia de processos da Navegação Aliança e nas 
suas relações com todas as partes interessadas. 

 
 

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  

 
As diretrizes estabelecidas pelo Código de Ética são supervisionadas pela diretoria, que analisa 

as questões divergentes e/ou cujas diretrizes não estejam previstas no código, bem como 

recomendar ações que envolvam essa matéria. O Código de Ética é submetido a revisões 

periódicas e está disponível para consulta no sistema de gestão da empresa, com acesso de 

todos os colaboradores e no site da Companhia. 

 

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 

 
A Companhia não possui uma estrutura organizacional especifica para monitoramento dos 

procedimentos internos de integridade.  

 

III. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando: 

 
A Controlada Navegação Aliança Ltda. possui, desde 2009, Código de Ética aprovado pela 

administração.  
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• 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 

 
O Código de Ética abrange a diretoria, os ocupantes de cargos de gestão, os colaboradores e 

os prestadores de serviços, constituindo compromisso individual e coletivo de todos o seu 

cumprimento. 

  

• se 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  

 
A prática da Companhia é entregar o Código de Ética impresso para ciência do seu conteúdo 

e eventual consulta para cada colaborador ou pessoa interessada, além de estar disponível no 

sistema de gestão e no site da Companhia. 

 

• as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas 

ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas  

 
O descumprimento dos princípios e compromissos expressos poderá implicar na adoção de 

medidas disciplinares. 

 
3.3.3 O descumprimento dos princípios e compromissos expressos neste Código 
poderá implicar na adoção de medidas disciplinares. A Navegação Aliança 
submete este Código de Ética a revisões periódicas, com transparência e 
participação das partes interessadas. 

 

• 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 

  
O Código de Ética da controlada Navegação Aliança foi aprovado pela diretoria em 2009.  

 
Canais de consulta: 

  
- Público Interno: sistema de gestão da qualidade da controlada. 

PÁGINA: 54 de 201

Formulário de Referência - 2021 - TREVISA INVESTIMENTOS S.A. Versão : 1



5.4 - Programa de Integridade

- Público Externo: link no site da Companhia. 

http://www.trevisa.com.br/index.php/navegacao-alianca/navegacao-alianca-

responsabilidade-socioambiental/ 

 

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  

Eventuais denúncias relativas ao Código de Ética são tratadas internamente. 

 

• se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe 

denúncias somente de empregados 

  
O canal   para recebimento de denúncias de terceiros pode ocorrer através do e-mail e 

telefone da Companhia abaixo: 

 
E-mail: contatocodigodeetica@trevisa.com.br 

 

 

• se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé 

 
A Companhia informa que não possui mecanismo formal de anonimato e proteção a 

denunciantes.  

 

• órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias  

 
Eventuais denúncias são apuradas pela administração.   

 

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  

 
Não aplicável à Companhia. 

 

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 

PÁGINA: 55 de 201

Formulário de Referência - 2021 - TREVISA INVESTIMENTOS S.A. Versão : 1



5.4 - Programa de Integridade

administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou 

controles nesse sentido”  

 
A Companhia não adotou regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a 

prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração 

pública, por não ter relacionamento comercial relevante com órgãos públicos nacionais e 

estrangeiros. 
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5.5 - Alterações significativas

 
 

 

Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos 

principais riscos de mercado a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de 

riscos adotada: 

 

A Companhia informa que, em relação aos últimos exercícios sociais, não houve alterações 

significativas nos principais riscos de mercado a que está exposta.   
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5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

 

A Companhia informa que não há outras informações relevantes referente a este item.   
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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

País de Constituição

Prazo de Duração

Data de Registro CVM

Forma de Constituição do Emissor

15/12/1980

07/07/1930

Foi constituida sob a forma de Cia Ltda e, em 1963 transformada em sociedade 
anônima.

Brasil

Prazo de Duração Indeterminado
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6.3 - Breve Histórico

 

A Luchsinger Madörin & Cia Ltda. foi fundada em 07 de julho de 1930, sendo a pioneira no 

ramo de fertilizantes do país, tendo sua origem na antiga Luchsinger & Cia Ltda.  

 

Em 14 de março de 1963, a Luchsinger Madörin & Cia Ltda. passou a atuar como empresa 

controladora, transferindo suas ações de empresa operatriz para a então fundada Indústria 

Luchsinger Madörin Ltda. (ILM).  

 

Em 12 de dezembro de 1978 foi criado o GRUPO TREVO objetivando uma maior diversificação 

em suas atividades e no intuito de consolidar ainda mais os seus investimentos, quando a 

empresa controladora adquiriu, realmente, a posição de “holding”, passando a denominar-se 

Luchsinger Madörin Participações S.A. – LUXMA.  

 

Foi neste ano, que a Luchsinger Madörin Participações S.A. – LUXMA adquiriu a Navegação 

Aliança Ltda., na ocasião possuidora de três embarcações, com o objetivo de transportar 

fertilizantes da fábrica em Rio Grande para Porto Alegre.  

 

Em 15 de dezembro de 1980 a Companhia obteve registro na Comissão de Valores Mobiliários, 

passando a negociar suas ações na bolsa de valores.  

 

Em 30 de janeiro de 1984 a denominação social foi alterada para Luxma-Luchsinger Becker 

Participações S.A., concomitantemente com a denominação do Grupo de Sociedade, que 

passou a denominar-se GRUPO LUXMA, de modo a identificar-se com a denominação da 

sociedade de comando.  

 

Em 16 de outubro de 1991 foi registrado na Companhia o “acordo de acionistas” firmado entre 

as famílias Becker, Lindemann e Guariglia que assumiram a partir da assembleia de 06 de 

novembro de 1991 o controle do GRUPO LUXMA. O acordo de acionistas vigorou até o ano de 

2000.  
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6.3 - Breve Histórico

Em 30 de abril de 1992 a denominação social foi alterada para Trevo Investimentos S.A., 

concomitantemente com a denominação do Grupo de Sociedade, que passou a denominar-

se Grupo Trevo. 

 

Em 27 de junho de 2000 a denominação social foi alterada para Trevisa Investimentos S. A., 

excluindo-se o Grupo Trevo. Neste ano a Trevisa vendeu sua controlada Adubos Trevo para a 

empresa norueguesa Norsk Hydro, hoje Yara Fertilizantes, e passou a focar seus negócios em 

navegação interior e reflorestamento através das controladas Navegação Aliança Ltda. e 

Florestamento Treflor  Ltda. 

 

Em 17 de outubro de 2019 a controlada Florestamento Treflor Ltda vendeu os seus ativos 

florestais e descontinuou as atividades. 
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial

 

Informações sobre pedido de falência fundado em valor relevante, de recuperação judicial 

ou extrajudicial: 

 

A Companhia informa que não existem pedidos de falência, de recuperação judicial ou 

extrajudicial. 
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6.6 - Outras Informações Relevantes

 

A Companhia informa que não tem nada a acrescentar quanto a este item. 
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7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

 

Emissor 

A performance da Trevisa Investimentos é influenciada pelo comportamento da sua 

controlada, através dos ajustes da equivalência patrimonial, bem como da receita de aluguel 

de conjuntos comerciais do edifício sede de propriedade da Companhia, com uma área total 

9.745 metros quadrados, e localizado em área nobre de Porto Alegre /RS. 

 

Navegação Aliança Ltda. 

A empresa atua no transporte de cargas por hidrovia, entre terminais do porto de Rio Grande, 

Pelotas, Guaíba, Nova Santa Rita, Canoas e Porto Alegre.  As operações se realizam 

principalmente entre terminais privados. O foco da empresa são cargas sólidas como: 

celulose, fertilizantes, soja, farelo de soja, trigo, clínquer, carvão mineral, carga geral em 

containers e toras de madeira.  

O quadro a seguir apresenta as principais distâncias e os tempos médios de navegação. 

 

Origem Destino Km Calado (m) Horas 

Porto Alegre Estrela 145 2,50 12 

Porto Alegre Rio Grande 315 5,18 24 

Porto Alegre Cachoeira do Sul 227 2,50 22 

Porto Alegre Charqueadas 46 3,50 3 

Porto Alegre Polo petroquímico 26 5,18 2 

Pelotas  Rio Grande 55 5,18 6 

Pelotas  Porto Alegre 278 5,18 20 

 

As empresas concorrentes são:  Navegação Guarita, Navegação Taquara e Navegação 

Petrosul.  
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista

 
 
 

O emissor informa que não é Companhia de Economia Mista. 
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7.2 - Informações Sobre Segmentos Operacionais

 

As atividades operacionais são desenvolvidas de forma autônoma em cada uma das empresas 

e apresentadas a seguir:  

 

Atividade de transporte aquaviário - É desenvolvida pela controlada Navegação Aliança Ltda. 

com uma frota própria de 14 embarcações, três empurradores e três barcaças. Conta ainda 

com um empurrador e cinco barcaças afretadas. A capacidade estática total é de 71 mil 

toneladas. A capacidade varia de 1,4 a 5,2 mil toneladas por embarcação.  

Todas as embarcações contam com tecnologia de ponta em segurança, como a navegação por 

satélite e sofisticados equipamentos que contribuem para uma navegação mais econômica e 

segura.  

Opera nos sentidos Rio Grande/Porto Alegre principalmente fertilizante e trigo, de 

Pelotas/Nova Santa Rita com clínquer e Pelotas/Guaíba com toras de madeira. No sentido 

Guaíba/Rio Grande opera com celulose e Porto Alegre / Rio Grande a principal carga é soja 

(grãos e farelo) e carga geral em containers entre Triunfo e Rio Grande.  Existem ainda outras 

cargas eventuais de menor volume como sal, cevada e arroz. 

 

Atividade de locação de salas - É operada pela Companhia que é proprietária de um imóvel 

em Porto Alegre/RS, com área aproximada de 9.000m², cujas salas comerciais são destinadas 

à locação. 

A controladora tem como propriedade o Empurrador “Aquarius”, que atualmente possui 

contrato de afretamento para a controlada Navegação Aliança Ltda. 
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7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

 

A principal atividade da Companhia é realizada através da controlada Navegação Aliança Ltda., 

que presta serviço de transporte por navegação interior na Bacia do Sul.  

A tabela abaixo apresenta a movimentação anual de cargas sólidas realizados nos três últimos 

exercícios.  

 

Ano Volume Transportado em ton. 

2020 3.997.419 

2019 4.303.390 

2018 4.577.282 

 

Transporta cargas entre Porto Alegre e Guaíba para Rio Grande, principalmente, celulose, soja 

(grãos e farelo) e carga geral em containers e, no sentido Rio Grande e Pelotas para Porto 

Alegre e Guaíba, basicamente fertilizante, trigo, toras de madeira e clinquer. Existem ainda 

outras cargas eventuais e em menor volume como sal, cevada e arroz. 

 

Celulose 

A partir de 2013 a Navegação Aliança Ltda. passou a transportar celulose no sentido de 

Guaíba/Rio Grande.  

 

Fertilizantes 

A empresa transporta para os principais fabricantes de fertilizantes do estado do Rio Grande 

do Sul. Por tratar-se de um insumo básico para a agricultura, existe uma demanda importante 

e relativamente constante.  
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7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

Soja 

A soja é o principal produto de exportação do Rio Grande do Sul que possui a vantagem 

competitiva de ter uma hidrovia para o seu escoamento, cujo embarque pode ocorrer nos 

terminais de Estrela, Taquari e Canoas. A descarga ocorre em  terminais privativos  em Rio 

Grande. Além do transporte de soja em grãos, verifica-se uma tendência de aumento no 

transporte de farelo para exportação em função da produção de biodiesel.  

 

Trigo  

A empresa transporta trigo importado. O carregamento ocorre em Rio Grande e a descarga é 

realizada em terminal no porto de Porto Alegre.   

 

Carvão 

A partir de 2010 a Navegação Aliança Ltda. vem transportando carvão de Charqueadas para o 

polo petroquímico de Triunfo.  

 

Clinquer 

A partir de 2013 a Navegação Aliança Ltda. passou a transportar clinquer de Pelotas para Nova 

Santa Rita. 

 

Containers 

A partir de 2018 a Navegação Aliança Ltda. passou a transportar carga geral em containers no 

sentido de Triunfo para Rio Grande e vice-versa. 
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7.4 - Clientes Responsáveis Por Mais de 10% da Receita Líquida Total

 

 
 
Identificar se há clientes que sejam responsáveis por mais de 10% da receita líquida  

total do emissor: 

 

Relacionamos a seguir os principais clientes da Companhia e das Controladas, cujo 

faturamento representa mais de 10% (dez por cento) da receita líquida obtida em 2020: 

 

1. Trevisa Investimentos S. A. 

 

Navegação Aliança Ltda. 

RCA Assessoria Digital Ltda. 

Caixa de Assistência dos Funcionários do Bando do Brasil. 

 

2. Navegação Aliança Ltda. 

 

CMPC Celulose Riograndense Ltda. 

Yara Brasil Fertilizantes S. A. 

Wilport Operadores Portuários Ltda. 
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7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades

  

 

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 atividade de navegação interior é regulamentada pela Superintendência do Porto de Rio 

Grande (SUPRG). 

A atual outorga que habilita a empresa Navegação Aliança Ltda. a operar como empresa 

brasileira de navegação interior, prestando serviços de transporte longitudinal de carga, nos 

limites do território estadual, foi concedida mediante Resolução n° 002 SPH, de 05 de 

dezembro de 2006, vigorando a mesma, desde então, por prazo indeterminado. 

Cabe ressaltar que o artigo 1° da referida Resolução prevê o seguinte: 

Art. 1°: Autorizar, a título precário e por prazo indeterminado, a 

NAVEGAÇÃO ALIANÇA LTDA, CNPJ n° 92.691.609/0001-72, com sede 

em Porto Alegre, na Av. Padre Cacique, 320, Praia de Belas, CEP: 

90.810-240, a operar como empresa brasileira de navegação interior, 

prestando serviços de transporte longitudinal, explorando os serviços 

de transporte aquaviário interior de carga geral (conteinerizada e não 

conteinerizada), granéis sólidos (cereais, fertilizantes, produtos 

minerais); granéis líquidos (inflamáveis e não inflamáveis) e óleos 

vegetais, nos limites do território estadual, na forma e condições 

fixadas em Termo de Autorização pertinente. 

 

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: 
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7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades

A Companhia e sua controlada seguem a legislação pertinente às questões ambientais e de 

segurança no trabalho. A controlada Navegação Aliança Ltda. possui contrato de consultoria 

com empresa especializada com o intuito de orientar a aplicação das melhores práticas 

ambientais.  

 

c) dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de 

royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades: 

 

A Companhia não apresenta dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, 

franquias e contratos de royalties relevantes para o desenvolvimento das suas atividades. 

Entretanto, as suas controladas necessitam das seguintes licenças para o exercício de suas 

atividades: 

 

Navegação Aliança Ltda: Fundação Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM, Departamento 

de Polícia Federal – DCOR, Marinha do Brasil, Ministério da Defesa, Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários – ANTAQ, Governo de Estado do Rio Grande do Sul –

Superintendência do Porto de Rio Grande (antiga SPH) e ANVISA (Autorização de 

Funcionamento de Empresa). 
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7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior

 

A Companhia informa que, dentre as suas operações, não existem receitas provenientes do 

exterior.  
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7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira Nas Atividades

 

A Companhia informa que não obtém receitas relevantes em outros países que não o Brasil. 
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7.8 - Políticas Socioambientais

 

 

Em relação a políticas socioambientais, indicar: 

 

a. se o emissor divulga informações sociais e ambientais: 

 

A Companhia e suas Controladas não divulgam relatório socioambiental. A controlada 

Navegação Aliança opera no transporte interior de cargas com embarcações de 1,4 a 5,2 mil 

toneladas de forma segura, econômica e com menor impacto ao meio ambiente, contribuindo 

para o meio ambiente pela redução da emissão de gases do efeito estufa em relação ao modal 

rodoviário. 

 

Abaixo doações/incentivos dos últimos 03 (três) exercícios sociais: 

 

Ano Entidade Programa Valor R$ 

2020 Milka Wolff (Livro Museu da Moda) Incentivo à Cultura 
                          

62.056,55  

2020 
Prefeitura de Porto Alegre, RS (Projeto 
WimBelemDom) 

Incentivo à Cultura 
                            

5.000,00  

2020 Santander (Projeto Amigo de Valor) Funcriança 
                          

15.000,00  

2020 
Prefeitura de Porto Alegre, RS (Projeto 
WimBelemDom) 

Funcriança 
                            

1.600,00  

2020 Fundo Municipal do Idoso - Asilo Padre Cacique  Fundo Nacional do Idoso 
                            

8.400,00  

2020 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto 
Alegre  

Fundo Nacional do Idoso 
                            

8.400,00  

2020 Centro de Reabilitação de Pelotas Incentivo ao Esporte 
                          

16.800,00  

2020 Hospital Pompéia de Caxias do Sul Entidade Combate Câncer 
                          

16.800,00  

2020 Assoc. Def. Físico de Bento Gonçalves Entidade Apoio Def. Físico  
                          

16.800,00  

2019 Banda Marcial Monsenhor Gautsch Incentivo à Cultura 
                          

12.760,00  

2019 6 Pro Eventos Empresariais Ltda Incentivo à Cultura 
                          

31.240,00  

2019 Simples Assim Projetos e Prod. Culturais Ltda  Incentivo à Cultura 
                            

3.000,00  

2019 Santander (Projeto Amigo de Valor) Funcriança 
                          

18.000,00  

2019 
Prefeitura de Porto Alegre, RS (Projeto 
WimBelemDom) 

Funcriança 
                            

5.000,00  

2019 Fundo Municipal do Idoso - Asilo Padre Cacique  Fundo Nacional do Idoso 
                          

11.000,00  
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7.8 - Políticas Socioambientais

2019 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto 
Alegre  

Fundo Nacional do Idoso 
                          

11.000,00  

2019 Veleiros do Sul – Associação Náutica Desportiva Incentivo ao Esporte 
                          

23.000,00  

2019 
Sociedade Literária e Caritativa Sto. Agostinho - 
Hospital São José  

Entidade Combate Câncer 
                          

16.000,00  

2018 Simples Assim Projetos e Prod. Culturais Ltda  Incentivo à Cultura 
                          

30.000,00  

2018 Banco Santander Brasil S. A.  Funcriança 
                          

30.000,00  

2018 Fundo Municipal do Idoso - Asilo Padre Cacique  Fundo Nacional do Idoso 
                          

30.000,00  

2018 Veleiros do Sul – Associação Náutica Desportiva Incentivo ao Esporte 
                          

30.000,00  

2018 
Sociedade Literária Caritativa Sto. Agostinho - 
Hospital São José  

Entidade Combate Câncer 
                          

30.000,00  

TOTAL 
                       

431.846,55  

 

b. a metodologia seguida na elaboração dessas informações 

 

A Companhia não divulga relatório socioambiental. As suas iniciativas nessa área estão de 

acordo com o porte da Companhia e suas controladas. 

 

c. se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente 

 

A Companhia não divulga relatório socioambiental. As suas iniciativas nessa área estão de 

acordo com o porte da Companhia e suas controladas. 

 

d. a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas 

informações 

 

Outras informações sobre a atividade da Companhia e suas controladas podem ser obtidas no 

site www.trevisa.com.br 
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7.9 - Outras Informações Relevantes

 

A Companhia informa que não há outras informações relevantes referentes a este item.   
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8.1 - Negócios Extraordinários

 

Indicar a aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como 

operação normal nos negócios do emissor: 

      

Em 17 de outubro de 2019 a controlada Florestamento Treflor Ltda vendeu os seus ativos 

florestais e descontinuou a atividade de florestamento. 

 

Nos anos anteriores não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante. 
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

 

Indicar alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor: 

      

A Companhia informa que não houve alterações significativas na condução dos seus negócios, 

nos 03 (três) últimos exercícios sociais. 
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais

 

Identificar os contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não 

diretamente relacionados com suas atividades operacionais: 

  

A Companhia e suas controladas informam que não celebraram contratos relevantes não 

relacionados às suas atividades operacionais nos 3 (três) últimos exercícios sociais. 
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

 

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes: 

     

A Companhia informa que não há outras informações relevantes referentes a negócios 

extraordinários. 
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

 

A companhia informa que não possui outros ativos relevantes classificados como não 

circulantes.  
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14 embarcações e 3 conjuntos barcaça/empurrador c/capacidade estática 59 mil ton Brasil RS Própria

Frota de 16 veículos Brasil RS Própria

6 veículos transportadores Brasil RS Própria

Imóvel comercial com 9.745,04 m² de área construída à Av. Padre Cacique 320 Brasil RS Própria

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados

Descrição do bem do ativo imobilizado País de localização UF de localização Município de localização Tipo de propriedade
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A Companhia informa que não há investimentos relevantes em marcas e licenças.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
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NAVEGAÇÃO 
ALIANÇA LTDA.

92.691.609/0001-72 - Controlada Brasil RS Porto Alegre Prestação de serviços de transporte 
hidroviário interior .

100,000000

31/12/2019 0,000000 0,000000 12.413.000,00

31/12/2020 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2020 78.517.378,77

Valor mercado

Esta participação foi adquirida em 1978 e contava, na época, com apenas duas embarcaçôes. Atualmente opera com uma frota de 14 embarcações e 3 conjuntos barcaça/empurrador. Esta controlada vem reinvestindo seus resultados na construção 
de novas embarcações.

31/12/2018 0,000000 0,000000 8.075.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

FLORESTAMENTO 
TREFLOR LTDA.

92.660.588/0001-28 - Controlada Brasil RS Porto Alegre A atividade de florestamento foi 
descontinuada em 17 de outubro de 2019.

100,000000

A companhia participa neste segmento há mais de 30 anos e vem apresentando resultados satisfatórios. Em 17 de outubro de 2019 a controlada Florestamento Treflor Ltda vendeu os seus ativos florestais e descontinuou as atividades.

31/12/2020 0,000000 0,000000 23.264.864,82 Valor contábil 31/12/2020 5.736.161,25

Valor mercado

31/12/2019 0,000000 0,000000 7.000.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2018 0,000000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes  / 9.1.c - Participações em Sociedades

Denominação Social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

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

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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9.2 - Outras Informações Relevantes

 

A Companhia informa que não tem nada a acrescentar quanto a este item. 
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

 

 

 
Os diretores devem comentar sobre: 

 
a. condições financeiras e patrimoniais gerais  

 
A Companhia atua nos setores de navegação interior, reflorestamento (atividade 
descontinuada em 17 de outubro de 2019) e locação de salas comerciais. A principal atividade 
é exercida pela controlada Navegação Aliança Ltda. responsável por 99,7% do faturamento 
líquido consolidado.   
 
A principal controlada da Companhia, Navegação Aliança Ltda., iniciou em 2013 o transporte 
de celulose e clínquer, cargas que contribuíram para reduzir a sazonalidade da operação bem 
como reduzir a dependência do agronegócio. Em janeiro de 2015 renovou o contrato para 
transporte de celulose contemplando o volume decorrente da ampliação da fábrica em 
Guaíba-RS, com início em maio de 2015. A partir do quarto trimestre de 2016 iniciou o 
transporte de madeira de Pelotas-RS para Guaíba-RS. Em 2018 retomou o transporte de carga 
geral em containers entre Triunfo – RS e Rio Grande. 
 
A Navegação Aliança opera com a seguinte frota própria: quatorze navios, dois empurradores 
e três chatas. A frota afretada é composta de cinco chatas e de dois empurradores.  
 

b. estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando: 
 

Estrutura do capital expressa em R$ mil: 
 

  2020 % 2019 % 2018 % 

Endividamento Financeiro Total 59.054 38,52 87.486 46,33 89.469 45,98 

Patrimônio Líquido 94.257 61,48 101.327 53,67 105.113 54,02 

 
O endividamento financeiro total compreende as dívidas de curto e longo prazo, das quais 
destacamos: 
 
1. Badesul e BRDE em virtude de investimentos realizados em duas embarcações da 

controlada Navegação Aliança Ltda. 
 

2. Banco BNDES através de um empréstimo de capital de giro de longo prazo. 
 

3. Contrato de Mútuo firmado entre a controlada Navegação Aliança Ltda. e acionista da 
controladora. 
 

4. Provisão para contingência contempla: provisão na controlada Navegação Aliança Ltda., 
Florestamento Treflor Ltda. e na Controladora decorrente de passivos trabalhistas 
oriundos principalmente da ex-controlada Plumbum Mineração e Metalurgia Ltda. 

 
5. Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido foram calculados sobre propriedade de 

investimento e terra nua da controlada Florestamento Treflor Ltda. O imposto diferido 
sobre terra nua foi efetivamente realizado pela venda dos imóveis rurais. 
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

 

 

 
6. Impostos a pagar referente ao REFIS da Companhia. 

 

7. Impostos a pagar sobre ganho de capital na venda imóveis rurais da controlada 
Florestamento Treflor Ltda, quitado em 2020. 

  

8. Dividendos propostos pela Companhia. 
 

i. hipóteses de resgate e ii. fórmula de cálculo do valor de resgate. 
 

A administração informa que não existe provisão para resgate de ações. 
 

c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos  
 

Os compromissos financeiros de curto prazo assumidos pela Companhia representam em 31 
de dezembro de 2020 o montante de R$ 20.454 mil. A administração entende, que a sua 
geração de caixa está compatível e adequada para fazer frente a estes compromissos.  
 
O quadro a seguir apresenta a evolução da geração de caixa consolidada da atividade 
operacional nos últimos anos, expresso em R$ mil: 
 

2020 2019 2018 

27.518 76.830 30.956 

 
 
Em 2019 considera R$ 43.730 mil, referente fluxo de caixa das operações descontinuadas, ou 
seja, venda dos ativos florestais. 
 
As dívidas bancárias totais, incluindo os encargos futuros até o vencimento final, serão 
amortizadas da seguinte forma: R$ 9,4 milhões em 2021 e R$ 18,2 milhões de 2022 a 2025. 
 

d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não 
circulantes utilizadas 
 

A Companhia e suas controladas dispõem de limites de crédito para capital de giro compatível 
com as suas necessidades junto às instituições financeiras.  Estes limites são utilizados, 
eventualmente, para suprir necessidades de caixa em decorrência da sazonalidade dos 
negócios.  
 
No caso de construção de novas embarcações a Companhia vem utilizando recursos do Fundo 
da Marinha Mercante repassados pelo BNDES e pelo Badesul, Finame/BNDES repassados pelo 
Badesul e BRDE, conforme quadro abaixo: 
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

 

 

Embarcação Linha/Recursos Instituição 

João Mallmann Finame PSI Badesul 

Juan Rassmuss Finame PSI BRDE 

   
e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não 

circulantes, que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez 
 

Caso a Companhia venha a enfrentar deficiências de liquidez, a Administração pretende 
utilizar suas linhas de crédito disponíveis junto a bancos comerciais e/ou agências de fomento 
para financiar necessidades de capital de giro e investimentos em ativos não circulantes. 
 

f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:  
 

O quadro a seguir apresenta a estrutura financeira líquida da Companhia em R$ mil: 
 

Endividamento Financeiro 2020 2019 2018 

Circulante:       

Financiamentos bancários 8.114 6.283 6.864 

Não Circulante:       

Financiamentos bancários 17.133 25.247 34.538 

Contrato de mútuo 3.445 5.949 2.521 

Total 28.692 37.479 43.923 

Caixa e equivalente de caixa (21.720) (5.841) (11.520) 

Dívida Líquida 6.972 31.638 32.403 

Patrimônio Líquido 94.257 101.327 105.113 

Estrutura de capital (%):       

Patrimônio Líquido 93,1 76,2 76,4 

Endividamento Financeiro Líquido 6,9 23,8 23,6 

 
 

i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes  
 

O saldo dos principais empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2020, foram 
obtidos junto ao BNDES R$ 6.648 mil, Badesul R$ 6.604 mil, BRDE R$ 11.995 mil e contrato de 
mútuo de R$ 3.445 mil perfazendo o total de R$ 28.692 mil. 
 

ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras 
 
Para atender exigência do cliente no transporte de celulose, a controlada Navegação Aliança 
Ltda. contratou fiança bancária com o Banco Itaú no valor de R$ 1.350 mil com vencimento 
em 31 de dezembro de 2016, com vistas a garantir eventuais passivos trabalhistas e 
tributários. 
 
A partir de 2017 a fiança bancária foi substituída por seguro garantia no valor de R$ 2.924 mil.  
 
Os administradores informam que, exceto os empréstimos, financiamentos e mútuo já 
relatados, não existem outras relações de longo prazo relevantes com instituições financeiras. 
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iii. grau de subordinação entre as dívidas 

 
A dívida com o Badesul apresenta garantia real da embarcação denominada João Mallmann. 
O financiamento com o BRDE para construção da embarcação Juan Rassmuss, além da 
propriedade fiduciária da embarcação, apresenta garantia hipotecária do prédio sede da 
Companhia em Porto Alegre RS. 
  
O empréstimo de capital de giro com o BNDES tem como garantia a hipoteca da embarcação 
Frederico Madörin. 
 
Todos os financiamentos bancários da controlada Navegação Aliança Ltda contam com aval 
da Companhia. 
 
Por ocasião da adesão ao REFIS a Companhia ofereceu em garantia real a imóvel sede da 
Companhia localizado em Porto Alegre, RS. 
 
As demais dívidas não possuem garantia real. 
 

iv. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites 
de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de 
dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e 
à alienação de controle societário 
 

O contrato de capital de giro com o BNDES tem uma cláusula que restringe o pagamento de 
dividendos a 25% do lucro líquido ajustado, conforme abaixo: 
 

Não distribuir dividendos e juros sobre capital próprio, em cada exercício, sem observar as 
seguintes restrições: (i) durante o período de carência de pagamento de principal e/ou juros, os 
pagamentos aos acionistas ficarão limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido 
ajustado, apurado no Exercício Financeiro Anterior, com base nos demonstrativos anuais 
consolidados e auditados; (ii) durante o período de amortização, os pagamentos aos acionistas 
ficarão limitados aos seguintes percentuais do lucro líquido ajustado, apurado no Exercício 
Financeiro Anterior, com base nos demonstrativos anuais consolidados e auditados: (a) 25% 
(vinte e cinco por cento), se a relação Dívida Líquida/EBITDA for maior ou igual a 3,5 ou (b) 50% 
(cinquenta por cento), se a relação Dívida Líquida/EBITDA for inferior a 3,5 e (iii) manter na conta 
“reserva de lucro” nas demonstrações contábeis consolidadas, no mínimo, R$ 35.000 mil, salvo 
anuência prévia pelo BNDES, ou destinação desses valores para a conta “capital social” ou 
absorção de prejuízos. 
 

g. limites de utilização dos financiamentos já contratados 
 
Não existem limitações à utilização dos financiamentos já contratados. 
 

h. alterações significativas em cada item das demonstrações contábeis 
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Balanço Patrimonial consolidado em R$ mil    

        

  31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 
Ativo       

Disponibilidades 21.720 5.841 11.520 

Clientes 6.847 7.272 8.909 

Demais contas do ativo circulante 3.828 3.951 5.744 

Ativos de operações descontinuadas 5.712 44.523                   -    

Ativo não circulante 115.204 127.226 168.409 

  153.311 188.813 194.582 

Passivo    

Financiamentos bancários do passivo circulante 8.114 6.283 6.864 

Demais contas do passivo circulante 12.331 21.696 19.898 

Passivos circulante de operações descontinuadas 9 10.332                   -    

Contratos de mútuo 3.445 5.949 2.521 

Financiamentos bancários não circulante 17.133 25.247 34.538 

Demais contas do passivo não circulante 17.933 17.799 25.648 

Passivos não circulante de operações descontinuadas 89                    180                   -    

Patrimônio líquido 94.257 101.327 105.113 

  153.311 188.813 194.582 

 
Disponibilidades: aumentos e reduções em disponibilidades estão em conformidade com as 
operações normais das empresas. No final de 2018 contraiu financiamento de capital de giro 
junto ao BNDES, no valor de R$ 7.039 mil. Em 2019 a controlada Navegação Aliança antecipou 
a liquidação de empréstimos bancários, tendo em vista a redução da taxa de juros do 
mercado. As controladas aderiram ao REFAZ RS 2019 antecipando a quitação de dívidas de 
ICMS. 
  
Clientes: A redução verificada em 2020 no montante de R$ 425 mil está em conformidade com 
as operações. 
 
A redução nas demais contas do ativo circulante verificado em 2020 no montante de R$ 123 
mil está refletido, principalmente, na conta de impostos a recuperar e adiantamento a 
fornecedores. 
 
Ativos de operações descontinuadas no valor de R$ 5.712 mil, é composto por R$ 5.678 mil 
de aplicações financeiras e R$ 29 mil impostos a recuperar e R$ 5 mil outros ativos circulantes. 
 
Ativo não circulante: a redução de R$ 12.022 mil em 2020 decorre das principais variações: 
redução de R$ 11.311 mil no imobilizado conforme quadro abaixo; redução de R$ 613 mil em 
propriedade para investimento; redução de R$ 307 mil de ativos de operações 
descontinuadas, relativo à baixa de bens mantidos para venda e R$ 259 mil em depósitos para 
recursos. 
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A seguir demonstramos a movimentação ocorrida no imobilizado: 
                                                                                                                                                                                             R$ mil 

Ano Adições Baixas Depreciação Reclassificação 
Prov. 
Perda 

Efeitos operações 
descontinuadas 

Residual 

2020 4.515 (949) (15.602) 725 - - (11.311) 

2019 16.513 (1.516) (15.253) 4.201 - (16.195) (12.250) 

2018 12.985 (711) (13.561) 989 (273)  (571) 

 
Financiamentos bancários no circulante e não circulante: 
 
Os financiamentos bancários de longo prazo vêm sendo amortizados conforme plano de 
amortização contratual e acrescidos dos respectivos encargos financeiros.  
 
Contratos de mútuo: 
 
A variação em 2020 de R$ 2.504 mil está representada pelos encargos do contrato no valor de 
R$ 412 mil e a diminuição pelo pagamento de um contrato de mútuo no valor de R$ 2.916 mil.  
 
Demais contas do passivo circulante e não circulante: 
 
As principais variações nessas contas estão relacionadas ao pagamento de dividendos 
referente exercício de 2019 e a operação descontinuada, no que se refere a quitação dos 
tributos relativos à venda terra e dos ativos florestais no valor de R$ 10.323 mil. 
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10.2 - Resultado Operacional E Financeiro

 

 

Os diretores devem comentar: 
 

a. resultados das operações do emissor, em especial: 
 

i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita 
 

A controlada Navegação Aliança Ltda atua no transporte de insumos e produtos agrícolas 
como: celulose, fertilizante, soja, trigo, madeira e clínquer. Volumes transportados: em 2020 
foram 3.997 mil toneladas, em 2019 foram 4.303 mil toneladas e em 2018 foram de 4.577 mil 
toneladas. A redução de volume 2019/2018 é decorrente, principalmente, da menor 
comercialização da soja no período. O volume transportado em 2020 foi 7,1% inferior ao 
realizado no ano anterior. O que impactou esse desempenho foi a quebra de safra decorrente 
da forte estiagem em nosso estado (RS), causando perdas da colheita de várias culturas, 
especialmente soja. 
 

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais 
 
A Companhia e suas controladas vem cumprindo os seus contratos com regularidade e sempre 
buscando melhorias nos processos.  
 
Nos dois últimos anos o principal fator que impactou materialmente os resultados 
operacionais foi a quebra da safra de soja no Rio Grande do Sul por razões climáticas. 
 

b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, 
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços 

 
A Companhia e sua controlada não possuem contratos de prestação de serviços em moeda 
estrangeira. A controlada Navegação Aliança Ltda. possui uma política de reajuste de preços 
com base em acordo, convenção coletiva ou dissídio da categoria, variação do preço do 
combustível e índice de inflação, normalmente o IPCA-IBGE.  
 

c. impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do 
câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor 
 

   R$ mil 

  2020 2019 2018 

Resultado operacional antes dos efeitos financeiros 13.435 19.896 18.957 

Resultado financeiro (1.707) (2.188) (2.674) 

 
O aumento no resultado operacional em 2018 decorre, principalmente, do aumento do 
volume de celulose transportado.  
 
Em 2019 o resultado operacional melhorou em decorrência da redução de custos e melhor 
utilização da frota. 
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Em 2019 o resultado financeiro foi melhor em virtude do rendimento de aplicações 
financeiras, bem como pelo efeito nos juros bancários pela liquidação antecipadas dos 
empréstimos. 
 
Em 2020 o resultado operacional foi impactado negativamente pela quebra da safra de soja, 
por razões climáticas. 
 
A Companhia não possui dívida em moeda estrangeira. O financiamento das embarcações 
João Mallmann e Juan Rassmuss, tem custo financeiro de 3% a.a. e 4,5% a.a. respectivamente. 
O contrato de capital de giro com o BNDES está indexado a TLP. 
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10.3 - Eventos Com Efeitos Relevantes, Ocorridos E Esperados, Nas Demonstrações
Financeiras

 

 

Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado 
ou se espera que venham a causar nas demonstrações contábeis do emissor e em seus 
resultados: 
 

a. introdução ou alienação de segmento operacional  
 

A administração informa que o segmento de reflorestamento foi descontinuado pela venda 
dos ativos florestais e da terra nua. 
 

b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária  
 

A administração informa que não houve constituição, aquisição ou alienação de participação 
societária.    
 

c. eventos ou operações não usuais 
 
A administração informa que não ocorreram eventos ou operações não usuais. 
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10.4 - Mudanças Significativas Nas Práticas Contábeis - Ressalvas e  Ênfases no Parecer
do Auditor

 

 

 
 
Os diretores devem comentar 

 
a. mudanças significativas nas práticas contábeis 

 
Em 2018, 2019 e 2020 não ocorreram mudanças nas práticas contábeis que afetassem as 
demonstrações contábeis. 

  
b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 

 
Em 2018, 2019 e 2020 não ocorreram mudanças nas práticas. 

 
c. ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor 

 
Os relatórios dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis, dos anos de  
2018, 2019 e 2020 foram emitidos sem ressalvas. 
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Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor, 
explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões 
incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam 
julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento da 
receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não circulantes, planos de 
pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental, 
critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros. 
 
Contingências 
 
A Companhia mantém provisões no montante de R$ 6.726 mil, conforme demonstrado no 
quadro abaixo. Segundo consultores jurídicos e de meio ambiente os valores provisionados 
são suficientes para cobrir prováveis perdas.  

 
   R$ mil 

Empresa Cível Trabalhista Tributária Total 

Trevisa Investimentos S.A.             3.735                 202                     -                3.937  

Navegação Aliança Ltda.                200              2.500                     -                2.700  

Florestamento Treflor Ltda.                  89                     -                       -                     89  

Total             4.024              2.702                     -                6.726  

 
Os valores apresentados acima não consideram depósitos recursais no montante de R$ 1.209 
mil. O valor das provisões considera o atual estágio do andamento dos processos. 
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10.6 - Itens Relevantes Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras

 

 

Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações 
contábeis do emissor, indicando: 
 

a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não 
aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como: 
 

i. arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos 
 
A administração informa que não existem arrendamentos mercantis operacionais, ativos e 
passivos que não aparecem no balanço patrimonial da Companhia direta ou indiretamente. 
 

ii. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e 
responsabilidades, indicando respectivos passivos 

 
A administração informa que não existem carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a 
entidade mantenha riscos e responsabilidades que não aparecem no balanço patrimonial da 
Companhia direta ou indiretamente. 
 

iii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços 
 
A administração informa que não existem contratos de futura compra e venda de produtos 
ou serviços que não aparecem no balanço patrimonial da Companhia direta ou indiretamente. 
 

iv. contratos de construção não terminada 
 
A administração informa que não existem contratos de construção não terminada que não 
aparecem no balanço patrimonial da Companhia direta ou indiretamente. 
 

v. contratos de recebimentos futuros de financiamentos 
 
A administração informa que não existem contratos de recebimentos futuros de 
financiamentos que não aparecem no balanço patrimonial da Companhia direta ou 
indiretamente. 
 

b. outros itens não evidenciados nas demonstrações contábeis 
 

A administração informa que não há outros itens relevantes não evidenciados nas nossas 
demonstrações contábeis. 
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10.7 - Comentários Sobre Itens Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras

 

 

 
Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações contábeis indicados no 
item 10.6, os diretores devem comentar:  

 
a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o 

resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações 
contábeis do emissor  

 
A administração informa que não há itens não evidenciados nas demonstrações contábeis da 
Companhia direta ou indiretamente. 
 

b. natureza e o propósito da operação 
 
A administração informa que não há itens não evidenciados nas demonstrações contábeis da 
Companhia direta ou indiretamente. 
 

c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do 
emissor em decorrência da operação 

 
A administração informa que não há itens não evidenciados nas demonstrações contábeis da 
Companhia direta ou indiretamente. 
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10.8 - Plano de Negócios

 

 

Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do 
emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos: 
 

a.   investimentos, incluindo: 
 
i.     descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos 

investimentos previstos 
 
A controlada Navegação Aliança Ltda. vem investindo na manutenção das embarcações, 
conforme plano de manutenções preventivas (docagens), seguindo os prazos estabelecidos 
pela autoridade marítima. Em 2020 o valor investido foi de R$ 379 mil, em 2019 o valor 
investido foi de R$ 8.008 mil e em 2018 R$ 10.412 mil. 
  

ii. fontes de financiamento dos investimentos 
 
O quadro a seguir apresenta as fontes de financiamento da Companhia: 

    R$ mil 

Fonte 2020 2019 2018 

BNDES                         -               -  4.118 

Badesul                        6.604                    9.434  12.264 

BRDE                      11.995                    14.933  17.870 

Finame                                -                              -  38 

Total 18.599                  24.367 34.290 

 
iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos 

 
A Companhia informa que no período de 2017 a 2018 não houve desinvestimentos relevantes.  
 
Em 2019 a controlada Florestamento Treflor Ltda. celebrou contrato de venda de seus ativos 
florestais e da terra nua. Com a venda de seus ativos a operação de reflorestamento foi 
descontinuada. 
  

b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou 
outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor 
 

A controlada Navegação Aliança Ltda. está finalizando tratativas com o BNDES para aquisição 
de um empurrador e quatro barcaças, com capacidade total de 7 mil toneladas. Este conjunto 
já está com a empresa na condição de afretado e vem sendo utilizado no transporte de granéis 
sólidos (fertilizantes e soja). 
 
Novos produtos e serviços, indicando: 

 
i. descrição das pesquisas e andamento já divulgados 

 
A administração informa que não há pesquisas em andamento referente novos produtos e 
serviços. 
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10.8 - Plano de Negócios

 

 

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos 
produtos ou serviços 

 
A administração informa que não realizou nenhum desembolso a título de pesquisas para 
desenvolvimento de novos produtos e serviços. 
 

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados 
 
A administração informa que não possui nenhum outro projeto em desenvolvimento. 
 

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou 
serviços 

 
A administração informa que não realizou nenhum desembolso a título de desenvolvimento 
de novos produtos e serviços. 
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10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante

 

 

Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho 
operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta 
seção.  
 
A administração informa que todos os fatores que influenciaram de maneira relevante o seu 
desempenho operacional já foram mencionados. 
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11.1 - Projeções Divulgadas E Premissas

 

Com base no artigo 20 da Instrução CVM nº 480/09, a Companhia informa que não divulga 

projeções e estimativas. 
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11.2 - Acompanhamento E Alterações Das Projeções Divulgadas

 

Com base no artigo 20 da Instrução CVM nº 480/09, a Companhia informa que não divulga 

projeções e estimativas. 
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12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa

 

De acordo com o Estatuto Social a Companhia apresenta a seguir descrição da sua estrutura 

administrativa:   

 

Art. 13º - A administração da Companhia será exercida por um Conselho de 
Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria, com funções 
representativas e executivas.  
 
Art. 14º - O Conselho de Administração será composto de 03 (três) até 10 (dez) 
membros, eleitos pela Assembleia Geral, pelo prazo de, até, 03 (três) anos, 
admitida a reeleição.  

 
Parágrafo 1º - A Assembleia Geral designará, dentre os conselheiros 
eleitos, aqueles que irão ocupar a Presidência, a 1ª e a 2ª Vice-
Presidências do Conselho. 
 
Parágrafo 2º - Na hipótese de ausência temporária ou vacância do 
cargo do Presidente do Conselho de Administração, competirá ao 1º 
Vice-Presidente substituí-lo; e, na ausência deste, ao 2º Vice-
Presidente. 
Na hipótese de vacância do cargo de qualquer dos demais Conselheiros 
que não o Presidente, o substituto será nomeado pelos Conselheiros 
remanescentes e servirá até a primeira assembleia geral.  
 
Parágrafo 3º - Compete ao Conselho de Administração: (a) fixar a 
orientação geral dos negócios da sociedade; (b) eleger e destituir os 
diretores da sociedade e fixar-lhes as atribuições, observando o 
disposto neste estatuto; (c) fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, 
a qualquer tempo, os livros e papéis da sociedade, solicitar informações 
sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros 
atos; (d) convocar anualmente a assembleia geral ordinária, e a 
extraordinária quando julgar conveniente; (e) manifestar-se sobre o 
relatório da administração e as contas da Diretoria; (f) escolher e 
destituir os auditores independentes; (g) deliberar sobre a aquisição de 
ações de emissão da sociedade, para cancelamento, manutenção em 
tesouraria ou posterior alienação; (h) deliberar sobre a emissão de 
Notas Promissórias Financeiras, observadas as normas estabelecidas 
pelas autoridades competentes.  
 
Parágrafo 4º - Competirá ao Presidente, ou a maioria dos Conselheiros, 
convocar as reuniões do Conselho de Administração, as quais se 
instalarão e funcionarão, validamente, com a presença da maioria de 
seus membros.  
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Parágrafo 5º - As deliberações do Conselho de Administração serão 
tomadas por maioria simples de votos dos Conselheiros presentes, 
cabendo um voto a cada Conselheiro, prevalecendo, em caso de 
empate, o voto do Presidente da reunião.  
 

Art. 15º - A Diretoria será composta de 2 a 5 diretores, sendo um Diretor 
Presidente e um Diretor de Relações com Investidores, acionistas ou não, 
residentes no País, eleitos anualmente pelo Conselho de Administração, 
admitida a reeleição. 

 
Parágrafo Único - Em caso de ausência temporária do Diretor 
Presidente ou do Diretor de Relações com Investidores, caberá ao 
Conselho de Administração designar, dentre os demais Diretores, um 
substituto provisório, que acumulará as funções; no caso de 
impedimento permanente, competirá ao Conselho de Administração 
eleger um substituto 

 
 Art. 16º - A diretoria reunir-se-á, ordinariamente, todos os meses e, 
extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação de qualquer dos 
diretores.  As deliberações serão tomadas por maioria de votos. Em caso de 
empate a deliberação será levada ao Conselho de Administração. 

  
Art. 17º - Para a prática dos atos abaixo mencionados é requerida a assinatura 
conjunta de dois (2) diretores:  

 
a) representação da sociedade junto às empresas de cujo 
capital participa;  
 
b) alienação de bens imóveis da sociedade, desde que 
previamente autorizada pelo Conselho de Administração; 
 
c) prestação de garantia real ou fidejussória em nome da     

sociedade, observado o disposto no Art. 18º deste Estatuto;  

d) emissão de cheques da sociedade;  
 
e) nomeação de procuradores da sociedade; e 
 
f) emissão de certificados ou cautelas de ações ou debêntures.  

 
Parágrafo 1º - Os diretores da sociedade, para a prática dos atos acima, 
poderão ser, parcial ou totalmente, substituídos por procuradores 
constituídos para fins expressos e pelo prazo máximo de um (1) ano.  
 
Parágrafo 2º - Não se aplica o prazo de validade supra referido às 
procurações com fins judiciais, bem como aquelas necessárias aos 
processos administrativos.  
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12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa

Parágrafo 3º - Para todos os demais atos de gestão, a representação da 
sociedade será exercida, de pleno direito, por qualquer dos diretores, 
isoladamente, os quais poderão, para facilitar os trabalhos de 
administração, distribuir entre si as funções.  
 

Art. 18º - É vedado aos administradores o uso da denominação social em 
negócios estranhos ao objeto da sociedade, sendo igualmente vedado a estes 
dar fianças e avais, a não ser em favor da própria Companhia ou de sociedades 
controladas, coligadas ou filiadas.  

 
Art. 19º - As normas relativas à competência, deveres e responsabilidades, 
prazo de gestão, substituições e vedações são as constantes na lei e no Estatuto 
Social.  
 
Art. 20º - A assembleia geral fixará o montante global ou individual da 
remuneração dos administradores.  

 

A Companhia não possui conselho fiscal instalado. 
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12.2 - Regras, Políticas E Práticas Relativas às Assembleias Gerais

 

As regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais estão conforme a legislação 

vigente e o Estatuto Social da Companhia, conforme art. 12º abaixo: 

 

Art. 12º - As assembléias gerais ordinárias ou extraordinárias serão convocadas e 

funcionarão na forma de lei.  

Parágrafo 1º - O acionista poderá participar e votar a distância em assembleia 

geral, nos termos do regulamento da Comissão de Valores Mobiliários. 

Parágrafo 2º - Para fins de melhor organização, para participar da Assembleia 

Geral, o acionista deverá depositar na Companhia, na forma e prazo 

estabelecidos no respectivo edital de convocação: (i) comprovante expedido 

pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade 

ou em custódia; e (ii) na hipótese de representação do acionista por 

procurador, o respectivo instrumento de mandato.  

Além do estabelecido no Estatuto Social, para participar e votar nas assembléias gerais os 

acionistas deverão observar o seguinte: 

 

(i) Apresentar documento de identidade e comprovante de titularidade das ações de 

emissão da Companhia, expedido pela instituição financeira depositária ou, se for o 

caso, pelo custodiante; 

(ii) Caso os acionistas sejam representados por procurador, este deverá estar constituído 

há menos de um ano, ser acionista, administrador da Companhia, advogado ou 

instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento 

representar seus condôminos;  

(iii) Apresentar os atos constitutivos dos acionistas pessoas jurídicas e os documentos 

comprobatórios da regularidade da representação destas pelos signatários das 

procurações. 

(iv) A Companhia solicita que, preferencialmente, os documentos referidos nos itens 

anteriores sejam entregues na sede social até três dias antes da realização da 

assembléia. 

(v) Nos termos do artigo 141 da Lei nº 6.404/1976 e da Instrução CVM nº 165/1991, os 

titulares de no mínimo 10% das ações ordinárias de emissão da Companhia poderão 

requerer a adoção do voto múltiplo. 
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(vi) Em conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/1976 e da Instrução CVM nº 

481/2009, estarão à disposição dos acionistas da Companhia, na sede social, nos 

websites da Comissão de Valores Mobiliários e da BM&F Bovespa-Bolsa de Valores, 

Mercadorias e Futuros, todos os documentos e informações necessários para a 

deliberação das matérias previstas na ordem do dia. 

 

Voto à Distância. Orientações de preenchimento 

 
O boletim deve ser preenchido somente caso o acionista opte por exercer seu direito 

de voto à distância, nos termos da Instrução CVM nº 481/09 (ICVM 481). 

É imprescindível que os campos sejam preenchidos com (i) o nome – ou denominação 

social, conforme o caso – completo do acionista; e (ii) seu número de CPF – no caso de 

pessoa física – ou CNPJ – no caso de pessoa jurídica. 

Além disso, para que o boletim seja considerado válido e os votos proferidos sejam 

contabilizados no quórum das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária: 

• todos os campos deverão estar devidamente preenchidos 

• todas as páginas deverão ser rubricadas 

• ao final, o acionista – ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos 

termos da legislação vigente – deverá assinar o boletim 

• será exigido o reconhecimento das firmas e notarização apostas no boletim e, 

conforme aplicável, sua consularização (ressalvados os procedimentos alternativos 

eventualmente admitidos em razão de acordos ou convenções internacionais) e 

tradução juramentada. 

 

Voto à Distância. Orientações de entrega por prestador de serviço 

O acionista que optar por exercer o direito de voto a distância por prestadores de 

serviço deverá fazê-lo por uma das opções: 

• Acionistas com posição acionária em livro escritural: podem exercer o voto à 

distância por intermédio do escriturador. As instruções de voto deverão ser realizadas 

através do site Itaú Assembleia Digital. Para votar pelo site é necessário realizar um 

cadastro e possuir um certificado digital. Informações sobre o cadastro e passo a passo 

para emissão do certificado digital estão descritas no 

site: http://www.itau.com.br/securitiesservices/assembleiadigital/. 

• Acionistas com posição acionária em instituição custodiante/corretora: deverão 

verificar os procedimentos para votar com a instituição custodiante da ação. 
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• Acionistas com ações custodiadas em mais de uma instituição: (exemplo: parte da 

posição está custodiada nos livros do escriturador e outra parte com um custodiante, 

ou ações estão custodiadas em mais de uma instituição custodiante): basta enviar a 

instrução de voto para apenas uma instituição, o voto será sempre considerado pela 

quantidade total de ações do acionista. 

 
 

 

Voto à Distância. Orientações de entrega diretamente à Companhia 

Os acionistas também poderão exercer o seu direito de voto à distância por meio do 

envio diretamente à Companhia. Neste caso, deverão encaminhar este boletim 

acompanhado dos seguintes documentos à Av. Padre Cacique, 320, 6º andar, Menino 

Deus, CEP 90810-240, Porto Alegre/RS, aos cuidados do Departamento de Relações 

com Investidores: 

(i) extrato indicando a posição acionária na Companhia; e 

(ii) cópia autenticada dos seguintes documentos: 

• pessoas físicas: documento de identidade com foto do acionista 

• pessoas jurídicas: (a) último estatuto social ou contrato social consolidado, conforme 

o caso, (b) demais documentos que comprovem os poderes do(s) representante(s) 

legal(is) do acionista, nos termos de seu estatuto social, incluindo, sem limitação, ata 

de eleição de conselheiros, diretores, procurações etc., e (c) documento de identidade 

com foto do(s) representante(s) legal(is) 

• fundos de investimento: (a) último regulamento consolidado do fundo, (b) estatuto 

ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a 

política de voto do fundo, (c) demais documentos que comprovem os poderes do(s) 

representante(s) legal(is) do gestor ou administrador do fundo, conforme o caso, e (d) 

documento de identidade com foto do(s) representante(s) legal(is) 

Serão aceitos os seguintes documentos de identidade com foto: RG, RNE, CNH, 

passaporte ou carteira de classe profissional oficialmente reconhecida. A Companhia 

exige reconhecimento de firma e notarização, consularização (ressalvados os 

procedimentos alternativos eventualmente admitidos em razão de acordos ou 

convenções internacionais) e tradução juramentada, conforme o caso. 

O boletim acompanhado da respectiva documentação será considerado apenas se 

recebido pela Companhia, de acordo com o disposto acima, até 7 dias antes da data 

da AGOE. Nos termos do art. 21-U da ICVM 481, a Companhia comunicará ao acionista 

se os documentos recebidos são suficientes para que o voto seja considerado válido, 

ou os procedimentos e prazos para eventual retificação ou reenvio. 
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Indicação da instituição contratada pela Companhia para prestar o serviço de escrituração 

de valores mobiliários 

 

Atualmente, os serviços de escrituração são prestados pela Itaú Corretora de Valores 

Mobiliários S. A. 

 

ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar São Paulo 

Atendimento a acionistas: 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas) 0800 7209285 

(demais localidades) O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h. E-

mail: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br 
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12.3 - Regras, Políticas E Práticas Relativas ao Conselho de Administração

 

Descrever as regras, políticas e práticas relativas ao conselho de administração, indicando: 

 

A Companhia informa que as reuniões do conselho de administração seguem as 

determinações do seu Estatuto Social bem como da Lei das Sociedades por Ações, conforme 

segue: 

 

Estatuto Social: 

 

Art. 14º - O Conselho de Administração será composto de 03 (três) até 10 (dez) 
membros, eleitos pela Assembleia Geral, pelo prazo de, até, 03 (três) anos, 
admitida a reeleição.  

 
Parágrafo 1º - A Assembleia Geral designará, dentre os conselheiros  
eleitos, aqueles que irão ocupar a Presidência, a 1ª e a 2ª Vice-
Presidências do Conselho. 
 
Parágrafo 2º - Na hipótese de ausência temporária ou vacância do 
cargo do Presidente do Conselho de Administração, competirá ao 1º 
Vice-Presidente substituí-lo; e, na ausência deste, ao 2º Vice-
Presidente. 
Na hipótese de vacância do cargo de qualquer dos demais Conselheiros 
que não o Presidente, o substituto será nomeado pelos Conselheiros 
remanescentes e servirá até a primeira assembleia geral.  
 
Parágrafo 3º - Compete ao Conselho de Administração: (a) fixar a 
orientação geral dos negócios da sociedade; (b) eleger e destituir os 
diretores da sociedade e fixar-lhes as atribuições, observando o 
disposto neste estatuto; (c) fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, 
a qualquer tempo, os livros e papéis da sociedade, solicitar informações 
sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros 
atos; (d) convocar anualmente a assembleia geral ordinária, e a 
extraordinária quando julgar conveniente; (e) manifestar-se sobre o 
relatório da administração e as contas da Diretoria; (f) escolher e 
destituir os auditores independentes; (g) deliberar sobre a aquisição de 
ações de emissão da sociedade, para cancelamento, manutenção em 
tesouraria ou posterior alienação; (h) deliberar sobre a emissão de 
Notas Promissórias Financeiras, observadas as normas estabelecidas 
pelas autoridades competentes.  
 
Parágrafo 4º - Competirá ao Presidente, ou a maioria dos Conselheiros, 
convocar as reuniões do Conselho de Administração, as quais se 
instalarão e funcionarão, validamente, com a presença da maioria de 
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seus membros.  
 
Parágrafo 5º - As deliberações do Conselho de Administração serão 
tomadas por maioria simples de votos dos Conselheiros presentes, 
cabendo um voto a cada Conselheiro, prevalecendo, em caso de 
empate, o voto do Presidente da reunião.  

 
Parágrafo Único - A remuneração dos Conselheiros em exercício será 
fixada pela assembleia geral que os eleger, observados os limites 
mínimos previstos na legislação vigente.  

 

Em virtude da pandemia do covid-19, a Companhia passou a realizar, a partir de março de 

2020, as reuniões do conselho de administração  por videoconferência. 

 

a. Número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre 

número de reuniões ordinárias e extraordinárias: 

 

No exercício social de 2020 foram realizadas 10 (dez) reuniões ordinárias do conselho de 

administração.  Não houve reuniões extraordinárias neste período. 

 

b. Se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou 

vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho: 

 

A Companhia informa que não possui Acordo de Acionistas. 

 

c. Regras de identificação e administração de conflitos de interesses: 

 

A Companhia informa que não possui regras formais de identificação e administração de 

conflitos de interesses. 
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12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem

 

A Companhia informa que não possui cláusula compromissória inserida no estatuto para a 

resolução dos conflitos entre acionistas e entre estes e o emissor por meio de arbitragem.  
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384.725.890-72 Bacharel em História 22 - Conselho de Administração 
(Efetivo)

22/04/2021 Não 97.00%

Não excerce outras funções.

Sílvia Christina Mallmann Guariglia 24/08/1955 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

22/04/2021 3 anos 10

010.882.460-87 Advogado 20 - Presidente do Conselho de 
Administração

22/04/2021 Não 100.00%

Não excerce outras funções.

JORGE LINDEMANN 29/09/1960 Pertence à Diretoria e ao Conselho de 
Administração

22/04/2021 03 anos 1

421.671.910-49 Contador 35 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Rel. 
Invest.

22/04/2021 Não 100.00%

Não exerce outras funções.

Marcos Ribeiro Barbosa 08/12/1961 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

22/04/2021 3 anos 4

031.645.538-54 Advogado 21 - Vice Presidente Cons. de 
Administração

22/04/2021 Não 78.00%

Diretor de Relação com Investidores

420.665.220-15 Engenheiro 10 - Diretor Presidente / 
Superintendente

22/04/2021 Não 0.00%

Cesar Vicente Trindade 07/01/1959 Pertence apenas à Diretoria 22/04/2021 1 ano 4

Fernando Ferreira Becker 25/05/1938 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

22/04/2021 3 anos 14

Não exerce outra funções

Não excerce outras funções.

022.976.827-00 Administrador de Empresas 21 - Vice Presidente Cons. de 
Administração

22/04/2021 Não 88.00%

Celso Maia de Barros 07/04/1962 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

22/04/2021 3 anos 2

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

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões

Cesar Vicente Trindade  -  420.665.220-15

Experiência profissional / Critérios de Independência
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JORGE LINDEMANN  -  421.671.910-49

Experiencia profissional: Contador e Bacharel em ciências econômicas UFRGS, pós-graduado em finanças e em logística FGV, mestre em administração de empresas PUCRS, Gerente Financeiro da Adubos Trevo 
S. A.; Diretor da Navegação Aliança Ltda.; Diretor de Relação com Investidores da Trevisa Investimentos S. A. e Membro do Conselho de Administração da Trevisa Investimentos. Declaração de eventuais 
condenações: informou à Companhia que não ocorreu contra si, durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal; ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; iii. 
qualquer 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.

Marcos Ribeiro Barbosa  -  031.645.538-54

Sócio da L.O. Baptista Advogados Associados; pós-graduado em Direito Processual Tributário na Faculdade de Direito PUCSP, 2002; Faculdade de Direito da Universidade São Francisco, bacharel em Direito, 1997; 
extensão em Direito Tributário, 1986 pela Universidade de São Paulo - USP; Instituto de Educação Santo André – IESA, bacharel em Ciências Contábeis, 1985; membro efetivo do conselho fiscal da Usina São 
Martinho S/A, participando de vários outros conselhos de administração e Conselho fiscal, instrutor em diversas organizações de ensino. 2º Vice Presidente do Conselho de Administração da Trevisa Investimentos 
S. A. Declaração de eventuais condenações: Informou à Companhia que não ocorreu contra si, durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal; ii.qualquer condenação em processo administrativo da 
CVM e as penas aplicadas; iii. Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitada para a prática de uma atividade profissional ou comercial 
qualquer.

Sílvia Christina Mallmann Guariglia  -  384.725.890-72

Experiência profissional: Bacharel em história, trabalhou em pesquisa para o Museu de Porto Alegre, RS; Seção de Referência e Acervo do Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa, RS.; Curso de 
Governança Corporativa em Empresas Familiares IBGC-Instituto Brasileiro de Governança Corporativo; Membro do conselho de administração da Trevisa Investimentos S.A. Declaração de eventuais condenações: 
informou à Companhia que não ocorreu contra si, durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal; ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; iii. qualquer 
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.

Fernando Ferreira Becker  -  010.882.460-87

Experiencia profissional: Ex presidente, primeiro e segundo vice-presidente e membro do conselheiro de administração, diretor de suprimentos, diretor comercial e diretor administrativo da Adubos Trevo S.A.; ex-
presidente do conselho superior, presidente do conselho de administração, diretor superintendente e diretor da Trevisa Investimentos S.A.; ex presidente do Sindicato das Indústrias de Mármore, Calcário e Pedreiras 
do RGS; ex conselheiro do Frigorífico Anselmi S.A. Presidente do Conselho de Administração da Trevisa Investimentos S. A.Declaração de eventuais condenações: informou à Companhia que não ocorreu contra si, 
durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal; ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; iii. qualquer 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.

Celso Maia de Barros  -  022.976.827-00

Administrador, Pós graduação (MBA) pela Tulane University em New Orleans, EUA e graduacão em administração pela Universidad Autónoma, São José, Costa Rica.Atual sócio sênior da Urca Capital Partners, 
empresa especializada em assessoria financeira e M&A, ex-sócio fundador da Vergent Partners, uma das principais boutiques de M&A do Brasil, sendo responsável por todas suas principais operações realizadas. 
Mais de 25 anos de experiência de bancos de investimento, tendo iniciado sua vida profissional em Nova York. Continuou sua carreira em Londres aonde passou 6 anos nas áreas de finanças corporativas/M&A e 
Mercado de Capitais. Retornou para Nova York, assumindo a área de mercados de capital (equity) para região da América Latina e logo como Head de Investment Banking do Brasil para a Salomon Brothers. 1º Vice 
Presidente do Conselho de Administração da Trevisa Investimentos S. A. Declaração de eventuais condenações: Informou à Companhia que não ocorreu contra si, durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação 
criminal; ii.qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; iii. Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitada 
para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

Experiência profissional: Engenheiro civil, pós-graduado em finanças empresariais, especialista em engenharia na área de concentração da produção com ênfase em sistemas de transportes e logística, engenheiro 
de projetos, gerente administrativo e gerente de patrimônio e materiais da Adubos Trevo S.A.; Diretor Presidenteo da Trevisa Investimentos S.A e Diretor da Navegação Aliança Ltda. Declaração de eventuais 
condenações: informou à Companhia que não ocorreu contra si, durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal; ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; iii. 
qualquer 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.

Tipo de Condenação Descrição da Condenação

Fernando Ferreira Becker  -  010.882.460-87

N/A

Celso Maia de Barros  -  022.976.827-00

N/A

Cesar Vicente Trindade  -  420.665.220-15

N/A
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JORGE LINDEMANN  -  421.671.910-49

N/A

Marcos Ribeiro Barbosa  -  031.645.538-54

N/A

Sílvia Christina Mallmann Guariglia  -  384.725.890-72

N/A
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Companhia informa que não possui comitês estatutários , de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

12.7/8 - Composição Dos Comitês
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A Companhia informa que não há 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:

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas 
A Administradores do Emissor, Controladas E Controladores
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A Compania informa que não possui relação de subordinação, prestação de serviço ou controle, mantida entre



administradores do emissor e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo emissor.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E 
Controladas, Controladores E Outros
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores

 

A Companhia informa que não possui quaisquer acordos, 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. 

 

A companhia informa que mantém uma apólice de seguro de responsabilidade civil para 

conselheiros, diretores e ou administradores e contadores (D&O-Directors and Officers 

Liability Insurance).  

 

As disposições do seguro são:  

- Seguradora: AXA Corporate Solutions Seguros S. A. 

- Vigência: 29 de dezembro de 2020 a 29 de dezembro de 2021. 

- Limite máximo de garantia: R$ 20.000.000,00. 

- Prêmio líquido: R$ 44.165,92. 

- Objeto do Seguro: Garantir até o limite máximo de garantia e observados os demais termos 

e condições da apólice, o pagamento de indenização às pessoas seguradas em decorrência de 

ato danoso praticado por elas, pelo qual as referidas pessoas seguradas sejam 

responsabilizadas a título de reparação de danos, determinadas por decisão judicial, arbitral 

ou acordo previamente aprovado pela seguradora, desde que o terceiro prejudicado 

apresente a reclamação às pessoas seguradas. 
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12.12 - Outras informações relevantes

 

A Companhia informa que não há outras informações relevantes a este item. 
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

 

 

 
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 remunera seus administradores conforme parâmetros de mercado, 
considerando o porte da empresa e setor de atividade.  
 

b.      composição da remuneração, indicando: 
 
i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles 

  
A remuneração dos administradores é composta de pró-labore fixo e bônus (prêmio) pelo 
atendimento das metas estabelecidas para o exercício. Os benefícios concedidos pela 
companhia são assistência médica/odontológica e seguro de vida. 
 

ii. qual a proporção de cada elemento na remuneração total 
 

A proporção da remuneração total está demonstrada no quadro a seguir (em %): 
 

Órgão de administração 2020 2019 2018 

Conselho de Administração    

Fixo 100 94 82 

Variável - 6 18 

Diretoria estatutária e não estatutária    

Fixo 100 94 85 

Variável - 6 15 

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

remuneração 
 

O valor da remuneração total dos administradores aprovada pela assembleia geral é de até 
R$ 2.300.000,00 anual.  A sua distribuição entre conselho de administração e diretoria é 
estabelecida pelo conselho de administração. Nos últimos exercícios a remuneração fixa dos 
conselheiros e diretores vêm sendo reajustada pelos índices de inflação. 
 
O valor da remuneração variável (bônus) está vinculado ao atingimento de metas 
estabelecidas em cada exercício na controlada Navegação Aliança Ltda. As metas são: 
 

a. volume transportado; 
b. consumo de combustível das embarcações; 
c. preservação de cargas e embarcações; 
d. orçamento. 

 
Essas metas estão relacionadas com a política da qualidade da controlada Navegação Aliança 
Ltda. com relação aos aspectos economia, segurança e qualidade da missão da empresa. A 

PÁGINA: 122 de 201

Formulário de Referência - 2021 - TREVISA INVESTIMENTOS S.A. Versão : 1



13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

 

 

cada meta corresponde um valor do prêmio que por sua vez é igual ao valor de 01 (hum) pró-
labore.  
 
A tabela a seguir apresenta os parâmetros da remuneração variável da companhia: 
 

Aspectos da “Missão” 
vinculados ao prêmio 

Metas anuais 
Prêmio = 01 pró-

labore 

Economia 

Volume transportado 1,50 SN 

Consumo de combustível (*)   - 

Orçamento 0,50 SN 

Qualidade/Segurança Preservação de cargas e embarcações (*)  - 

 
* para colaboradores embarcados e operacionais 

 
iv. razões que justificam a composição da remuneração 

 
A política de remuneração da companhia se justifica pelas seguintes razões: 
 

1. Competitividade com a prática de mercado, que permite atrair e reter os 
profissionais com as qualificações requeridas; 
 

2. Associar uma parcela da remuneração aos resultados da empresa; 
 

3. Balancear a remuneração variável de curto prazo, visando à geração de resultados 
anuais sustentáveis e que resultem na criação de valor para os acionistas. 

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

determinação de cada elemento da remuneração 
 

Os indicadores de desempenho correspondem às metas estabelecidas e estão demonstrados 
no quadro a seguir: 
 

Metas Indicadores de desempenho 

Volume transportado Toneladas transportada  

Consumo de combustível Litros/tonelada transportada 

Orçamento % de redução do orçamento no ano 

Preservação de cargas/embarcações Nº máximo de sinistros 

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

desempenho  
 
A política de remuneração variável se aplica não somente aos administradores da Trevisa, mas 
também aos demais funcionários da controlada Navegação Aliança Ltda. Sendo assim os 
indicadores são medidos e acompanhados mensalmente com pagamento anual do prêmio. 
 
A meta volume transportado se constitui em um pré-requisito para o pagamento dos demais 
prêmios em função da sua relevância na obtenção dos resultados. 
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

 

 

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

 
A política da companhia visa a atração, retenção e motivação de profissionais qualificados 
para a implementação das estratégias de negócios aprovadas pelos acionistas. 
 
O estabelecimento das metas anuais está alinhado com os objetivos de longo prazo 
estabelecidas pela companhia.  
 

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

Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria não recebem qualquer 
remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos. 
 

g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de 
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do 
emissor 

 
A companhia informa que não há qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência 
de determinado evento societário. 
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Remuneração variável

Bônus 96.863,00 15.833,00 112.696,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Observação

Nº total de membros 5,00 2,00 7,00

Salário ou pró-labore 1.284.155,00 220.514,00 1.504.669,00

Benefícios direto e indireto 124.460,00 49.783,00 174.243,00

Nº de membros remunerados 5,00 2,00 7,00

Remuneração fixa anual

Total da remuneração 1.505.478,00 286.130,00 1.791.608,00

13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2021 - Valores Anuais

Outros 0,00 0,00 0,00

Nº total de membros 5,00 2,00 7,00

Nº de membros remunerados 5,00 2,00 7,00

Benefícios direto e indireto 124.460,00 49.584,00 174.044,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 1.284.155,00 219.315,00 1.503.470,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais

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

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Outros 0,00 0,00 0,00

Observação

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Bônus 96.863,00 0,00 96.863,00

Remuneração variável

Descrição de outras 
remunerações fixas

Comissões 0,00 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00

Total da remuneração 1.505.478,00 268.899,00 1.496.570,00

Bônus 92.250,00 15.079,00 107.329,00

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Nº total de membros 5,00 2,00 7,00

Remuneração variável

Nº de membros remunerados 5,00 2,00 7,00

Benefícios direto e indireto 118.533,00 47.413,00 165.946,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 1.223.005,00 210.013,00 1.433.018,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00

Observação

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Total da remuneração 1.433.788,00 272.505,00 1.706.293,00

Bônus 281.350,00 45.989,00 327.339,00

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00

Nº total de membros 5,00 2,00 7,00

Remuneração variável

Nº de membros remunerados 5,00 2,00 7,00

Benefícios direto e indireto 119.458,00 47.783,00 167.241,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 1.180.178,00 203.029,00 1.383.207,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total
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Observação

Total da remuneração 1.580.986,00 296.801,00 1.877.787,00
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal

 

 

 
Os quadros a seguir apresentam a remuneração variável paga aos administradores nos 
exercícios de 2020, 2019 e 2018 e os valores previstos para 2021: 
 
Remuneração variável prevista para o exercício social corrente 2021 em R$ 
 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária Total 

Nº de membros 5 2 7 

Bônus    

Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

Zero Zero Zero 

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

96.863 15.833 112.696 

Valor previsto no plano de remuneração, 
caso as metas sejam atingidas 

- - - 

Participação nos resultados Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

Valor previsto no plano de remuneração, 
caso as metas sejam atingidas 

Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

 
Remuneração variável - exercício social encerrado em 31/12/2020 em R$ 
 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária Total 

Nº de membros 5 2 7 

Bônus    

Valor mínimo previsto no plano de remuneração Zero Zero Zero 

Valor máximo previsto no plano de remuneração 96.863 15.833 112.696 

Valor previsto no plano de remuneração, caso as 
metas sejam atingidas 

- - - 

Valor efetivamente reconhecido no resultado do 
exercício social 

0,00 0,00 0,00 

Participação nos resultados Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

Valor mínimo previsto no plano de remuneração Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

Valor máximo previsto no plano de remuneração Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

Valor previsto no plano de remuneração, caso as 
metas sejam atingidas 

Não aplicável Não aplicável Não aplicável 
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal

 

 

Remuneração variável – exercício social encerrado em 31/12/2019 em R$ 
 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária Total 

Nº de membros 5 2 7 

Bônus    

Valor mínimo previsto no plano de remuneração Zero Zero Zero 

Valor máximo previsto no plano de remuneração 309.485 50.588 360.073 

Valor previsto no plano de remuneração, caso as 
metas sejam atingidas 

- - - 

Valor efetivamente reconhecido no resultado do 
exercício social 

92.250 15.079 107.329 

Participação nos resultados Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

Valor mínimo previsto no plano de remuneração Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

Valor máximo previsto no plano de remuneração Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

Valor previsto no plano de remuneração, caso as 
metas sejam atingidas 

Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

 
Remuneração variável – exercício social encerrado em 31/12/2018 em R$ 
 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Estatutária Total 

Nº de membros 5 2 7 

Bônus    

Valor mínimo previsto no plano de remuneração Zero Zero Zero 

Valor máximo previsto no plano de remuneração 194.000 59.000 253.000 

Valor previsto no plano de remuneração, caso as 
metas sejam atingidas 

- - - 

Valor efetivamente reconhecido no resultado do 
exercício social 

281.350 45.989 327.339 

Participação nos resultados Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

Valor mínimo previsto no plano de remuneração Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

Valor máximo previsto no plano de remuneração Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

Valor previsto no plano de remuneração, caso as 
metas sejam atingidas 

Não aplicável Não aplicável Não aplicável 
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária

 

 

 
 

A Companhia informa que não há plano de remuneração baseado em ações.  
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações

 

 

 
 
A Companhia informa que a política de remuneração do conselho de administração e da 
diretoria estatutária não contempla remuneração baseada em ações.  
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13.6 - Opções em Aberto

 

 

 
 
A Companhia informa que a política de remuneração do conselho de administração e da 
diretoria estatutária não contempla remuneração baseada em ações.  
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

 

 

 
 
A Companhia informa que a política de remuneração do conselho de administração e da 
diretoria estatutária não contempla remuneração baseada ações.  
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

 

 

 
 
A Companhia informa que a política de remuneração do conselho de administração e da 
diretoria estatutária não contempla remuneração baseada em ações.  
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

 

 

 
O quadro a seguir apresenta a quantidade de ações da Companhia detidas pelos 
administradores, direta e indiretamente em 31/12/2020: 
 

Sociedade emissora: Trevisa Investimentos S. A. 
 

Órgão Ações ON Ações PN Total 

Conselho de Administração 1.707.102 1.559.000 3.266.102 

Diretoria 334.098 23.700 357.798 

Outros acionistas 256.800 1.315.300 1.572.100 

Total de ações 2.298.000 2.898.000 5.196.000 

 
A participação dos administradores direta e indiretamente se restringe as ações do emissor. 
Os administradores não possuem participações nas empresas controladas.  
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários

 

 

 
 
A Companhia informa que a sua política de remuneração do conselho de administração e da 
diretoria estatutária não contempla remuneração baseada em planos de previdência. 
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Valor da menor 
remuneração(Reais)

114.959,00 115.873,00 125.386,00 92.016,00 111.022,00 120.920,00

Valor da maior 
remuneração(Reais)

153.939,00 156.632,00 171.415,00 478.692,00 556.225,00 615.651,00

Valor médio da 
remuneração(Reais)

134.450,00 136.253,00 148.401,00 245.534,00 286.758,00 316.197,00

Observação

Diretoria Estatutária Conselho de Administração

Valores anuais

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

Nº de membros 
remunerados

2,00 2,00 2,00 5,00 5,00 5,00

Nº de membros 2,00 2,00 2,00 5,00 5,00 5,00

Diretoria Estatutária

Conselho de Administração

13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho 
Fiscal
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria

 

 

 
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 informa que a sua política de remuneração do conselho de administração e da 
diretoria estatutária não contempla arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros 
instrumentos que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os 
administradores. 
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores

 

 

 

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 
 
A remuneração dos três últimos exercícios sociais atribuída ao conselho de administração e 
diretoria é 100% relacionada ao grupo de acionistas que, individualmente, não detém o 
controle da companhia nem possuem acordo de acionistas, embora possuam 88,8% das ações 
ordinárias. Este grupo é composto pelos acionistas: Glarus S. A., Becker Participações S. A., EL 
Participações S. A. e SCMG Participações Ltda e SIMG Participações Ltda. 
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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

 

 

 

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  

 

Os membros do conselho de administração e da diretoria estatutária não recebem comissões 
nem qualquer remuneração de consultorias ou assessorias prestadas. 
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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

 

 

 

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 
 
Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria não recebem qualquer 
remuneração de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de 
controladas. 
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13.16 - Outras Informações Relevantes

 

 

 

A Companhia informa que não há outras informações para este item.   
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

 

Descrever os recursos humanos do emissor, fornecendo as seguintes informações: 

 

a. Número de empregados:  

 

 2020 2019 2018 

Navegação Aliança Ltda.    

 Local: Porto Alegre-RS 271 266 274 

             Rio Grande-RS 20 37 40 

Total por local 291 303 314 

 Atividade: Administrativa/apoio 83 102 108 

                    Embarcados 208 201 206 

Total por atividade 291 303 314 

    

Florestamento Treflor Ltda.    

Local: Porto Alegre-RS 04 02 02 

            Rio Grande-RS 0 18 76 

Total por local 04 20 78 

Atividade: Administrativo 04 10 17 

                   Manutenção 0 01 05 

                   Produção (plantio/extração) 0 09 56 

Total por atividade 04 20 78 

Total Geral 295 323 392 
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

A redução do número de colaboradores em 2019 da Florestamento Treflor Ltda decorre da 

venda dos ativos florestais em 17 de outubro de 2019, com o consequente encerramento das 

atividades.   

 

b. Terceirizados:  

 

O quadro abaixo apresenta o número de pessoas físicas que prestam serviços como 

terceirizados para a Companhia e suas controladas em 31/12/2020, por meio de pessoa 

jurídica. 

 

Empresa Estiva/desestiva Segurança Limpeza Manutenção Total 

Trevisa 0 03 03 0 06 

Navegação Aliança 35 0 02 146 183 

Total 35 03 05 146 189 

 

c. Índice de rotatividade (dezembro): 

 

Empresa 
 

2020 

 

2019 

 

2018 

Navegação Aliança Ltda. 3,00% 2,50% 2,74% 

Florestamento Treflor Ltda. 2,50% 5,19% 1,62% 

 

d. Exposição do emissor a passivos e contingências trabalhistas: 

 

A exposição do emissor e de suas controladas a passivos e contingências trabalhistas estão 

apresentadas no item 4.3. 
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

 

Comentar qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números divulgados no item 

14.1:  

 

A Companhia informa que foi realizada a venda dos ativos florestais da controlada 

Florestamento Treflor Ltda em 17 de outubro de 2019, razão pela qual o número de 

empregados reduziu em decorrência do encerramento das atividades.  

 

Não ocorreu nenhuma alteração relevante para o ano de 2020.  
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

 

Descrever as políticas de remuneração dos empregados do emissor, informando: 

 

a. Política de salários e remuneração variável: 

 

Navegação Aliança Ltda. 

 

A política salarial é definida através de negociação coletiva entre o sindicato dos empregados 

(Sinflumar) e o sindicato dos armadores (Sindarsul) ou diretamente com a empresa através de 

Acordo Coletivo de Trabalho. A remuneração variável é definida através de um programa de 

metas e premiação, que visa estimular a força de trabalho através do pagamento de um 

bônus, caso as metas estabelecidas pela empresa sejam atingidas, nos termos da Lei 10.101 

de 19 de dezembro de 2000. 

 

A Convenção Coletiva de Trabalho referente ao período 2018/2019 foi assinada em maio de 

2018 e o Acordo Coletivo da empresa do mesmo período assinado em junho de 2018. O PPR 

(Programa de Participação nos Resultados) do ano de 2018 foi negociado e assinado em 

dezembro de 2017, tendo sido pago o respectivo prêmio em março de 2019.  

 

A Convenção Coletiva de Trabalho e o Acordo Coletivo da Empresa referente ao período 

2019/2020 foram assinados em abril de 2019, não ocorrendo assinatura para pagamento de 

PPR (Programa de Participação nos Resultados) do ano de 2019, tendo sido negociado e 

assinado em abril 2019 um Prêmio para o ano de 2019, cujos valores foram pagos em 

dezembro de 2019.  

 

A Convenção Coletiva de Trabalho referente ao período 2020/2021 foi assinada em março de 

2021, não ocorrendo a assinatura do Acordo Coletivo da Empresa e pagamento de PPR 

(Programa de Participação nos Resultados) para o ano de 2021.  

 

Florestamento Treflor Ltda.  

 

Em virtude da venda dos ativos florestais em 17 de outubro de 2019, as atividades da empresa 

foram descontinuadas. 
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

b. Política de benefícios: 

 

Navegação Aliança Ltda. 

 

Todos os colaboradores têm acesso a: 

- Plano de saúde; 

- Plano odontológico; 

- Seguro de Vida em grupo; 

- Alimentação a bordo (colaboradores embarcados); 

- Tíquete Alimentação (colaboradores administrativos/apoio); 

- Vale Transporte. 

 

c. características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não 

administradores. 

 

 A Companhia informa que não possui planos de remuneração baseadas em ações dos 

empregados não administradores. 
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

 

Descrever as relações entre o emissor e sindicatos, indicando se houve paralisações e greves 

nos 3 últimos exercícios sociais  

 

A principal controlada Navegação Aliança Ltda. pertence a categoria do Sinflumar (Sindicato 

dos Trabalhadores em Transportes Marítimos e Fluviais do Estado do Rio Grande do Sul). Os 

empregadores são representados pelo Sindarsul (Sindicato dos Armadores de Navegação 

Interior do Estado do Rio Grande do Sul).   

 

A Convenção Coletiva de Trabalho referente ao período 2018/2019 foi assinada em maio de 

2018, assim como o Acordo Coletivo da empresa em junho de 2018. 

 

A Convenção Coletiva de Trabalho referente ao período de 2019/2020 foi assinada em abril 

de 2019, assim como o Acordo Coletivo da Empresa.  

 

A Convenção Coletiva de Trabalho referente ao período de 2021/2021 foi assinada em março 

de 2021. Pendente ainda a assinatura do Acordo Coletivo da Empresa para o mesmo período.  

 

Em 2020 houve paralisação e greve por 4 dias na controlada Navegação Aliança em virtude da 

negociação da Convenção Coletiva de Trabalho. O impasse entre o sindicato patronal e o 

sindicato dos empregados foi resolvido no julgamento do dissídio da categoria.   

 

A controlada Florestamento Treflor Ltda, cujas atividades foram descontinuadas em 2019 em 

virtude da venda dos ativos florestais, tinha os seus colaboradores representados pelo 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Grande. 
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14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

 

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes: 

 

A Companhia informa que não há outras informações relevantes a serem divulgadas. 
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73.845.463/0001-28 Brasileira-RS Não Não 29/05/2020

EL Participações S.A.

334.098 14,538% 0 0,000% 334.098 6,430%

Não

94.933.496/0001-08 Brasileira-RS Não Não 29/05/2020

SCMG Participações Ltda.

145.586 6,336% 0 0,000% 145.586 2,802%

Não

TOTAL 0 0,000%

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

87.133.724/0001-91 Brasileira-SP Não Não 29/05/2020

Glarus S. A.

873.813 38,025% 427.800 14,762% 1.301.613 25,050%

Não

TOTAL 0 0,000%

010.882.460-87 Brasileira-RS Não Não 29/05/2020

Fernando Ferreira Becker

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000% 450.300 15,538% 450.300 8,666%

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

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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TOTAL 0 0,000%

036.796.750-20 Brasileira-RS Não Não 29/05/2020

Silvia Helena Becker Livi

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000% 281.100 9,700% 281.100 5,410%

TOTAL 0 0,000%

421.671.910-49 Brasileira-RS Não Não 29/05/2020

JORGE LINDEMANN

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000% 23.700 0,818% 23.700 0,456%

TOTAL 0 0,000%

TOTAL 0 0,000%

432.421.030-68 BRASILEIRA-RS Não Não 29/05/2020

Sandra Ines Mallmann Guariglia

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000% 108.000 3,727% 108.000 2,079%

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

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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001.142.190-87 Brasileira-RS Não Não 29/05/2020

Frederico Guilherme Madörin

252.000 10,966% 0 0,000% 252.000 4,850%

Não

Não

145.585 6,335% 0 0,000% 145.585 2,802%

36.687.966/0001-96 Não Não 16/12/2020

SIMG PARTICIPAÇÕES LTDA

73.356.016/0001-05 Brasileira-RS Não Não 29/05/2020

Becker Participações S.A.

542.118 23,591% 0 0,000% 542.118 10,433%

Não

TOTAL 0 0,000%

TOTAL 0 0,000%

TOTAL 0 0,000%

384.725.890-72 Brasileira-RS Não Não 29/05/2020

Sílvia Christina Mallmann Guariglia

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000% 125.700 4,337% 125.700 2,419%

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

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

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

2.298.000 100,000% 2.898.000 100,000% 5.196.000 100,000%

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0 0,000% 0 0,000% 0 0,000%

TOTAL 0 0,000%

OUTROS

4.800 0,209% 1.434.000 49,482% 1.438.800 27,691%

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

TOTAL 0 0,000%

Não

0 0,000% 23.700 0,818% 23.700 0,456%

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Roberto Lindeman

864.087.397-68 Brasileira-RS Não Não 29/05/2020

TOTAL 0 0,000%

003.157.420-38 Brasileira-RS Não Não 29/05/2020

Eliana Logemann

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000% 23.700 0,818% 23.700 0,456%

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

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

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

3.745.728 100,000 0 0,000 3.745.728 100,000

TOTAL 0 0.000

036.796.750-20 Brasileira-RS Não Não

Silvia Helena Becker Livi

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.872.864 50,000 0 0,000 1.872.864 50,000

OUTROS

0 0,000 0 0,000 0 0,000

TOTAL 0 0.000

010.882.460-87 Brasileira-RS Não Não

Fernando Ferreira Becker

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.872.864 50,000 0 0,000 1.872.864 50,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Becker Participações S.A. 73.356.016/0001-05

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

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

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

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL 0 0.000

864.087.397-68 Brasileira-RS Não Não

Roberto Lindeman

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

13.874.997 33,094 0 0,000 13.874.997 33,094

OUTROS

0 0,000 0 0,000 0 0,000

TOTAL 0 0.000

421.671.910-49 Brasileira-RS Não Não 10/11/2015

JORGE LINDEMANN

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

13.874.997 33,094 0 0,000 13.874.997 33,094

TOTAL 0 0.000

003.157.420-38 Brasileira-RS Não Não 10/11/2015

Eliana Logemann

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

13.874.997 33,094 0 0,000 13.874.997 33,094

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

EL Participações S.A. 73.845.463/0001-28

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

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

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

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

41.924.991 100,000 0 0,000 41.924.991 100,000

TOTAL 0 0.000

456.620.450-20 BRASILEIRA-RS Não Não 10/11/2015

Suzanne Lindemann

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

300.000 0,715 0 0,000 300.000 0,715

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

EL Participações S.A. 73.845.463/0001-28

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

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

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

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

36.462 100,000 0 0,000 36.462 100,000

OUTROS

0 0,000 0 0,000 0 0,000

TOTAL 0 0.000

214.569.238-03 Não Não 03/03/2016

Juan Enrique Rassmuss

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

17.284 47,400 0 0,000 17.284 47,400

TOTAL 0 0.000

Não Não 12/12/2006

Inversiones Aegis Chile S.A.

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

19.178 52,600 0 0,000 19.178 52,600

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Glarus S. A. 87.133.724/0001-91

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

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

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

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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148.052 100,000 0 0,000 148.052 100,000

TOTAL

TOTAL 0 0.000

384.725.890-72 Brasileira-RS Não Não 07/04/2020

Sílvia Christina Mallmann Guariglia

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

148.052 100,000 0 0,000 148.052 100,000

OUTROS

0 0,000 0 0,000 0 0,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

SCMG Participações Ltda. 94.933.496/0001-08

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

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

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

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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TOTAL

147.757 100,000 0 0,000 147.757 100,000

TOTAL 0 0.000

432.421.030-68 BRASILEIRA-RS Não Não 16/12/2020

Sandra Ines Mallmann Guariglia

Não

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

147.757 100,000 0 0,000 147.757 100,000

0 0,000 0 0,000 0 0,000

OUTROS

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0 0,000 0 0,000 0 0,000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

SIMG PARTICIPAÇÕES LTDA 36.687.966/0001-96

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

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

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

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo pessoa CPF/CNPJ
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Preferencial Classe A 0 0,000000%

Total 1.577.100 30,352%

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

Quantidade preferenciais (Unidades) 1.320.300 45,559%

Quantidade ordinárias (Unidades) 256.800 11,175%

Ações em Circulação

Quantidade acionistas pessoa física 
(Unidades)

383

Data da última assembleia / Data da 
última alteração

22/04/2021

Quantidade acionistas pessoa jurídica 
(Unidades)

5

Quantidade investidores institucionais 
(Unidades)

10

15.3 - Distribuição de Capital
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

 

 

 

 

 

 

Inserir organograma dos acionistas do emissor e do grupo econômico em que se insere, 

quanto à estrutura de controle e distribuição acionária do emissor 

 

 

Organograma Societário (30-04-2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Controladores diretos e indiretos: 

 

A Companhia não possui acionista controlador nem acordo de acionistas, embora possua um 

grupo de acionistas que participa regularmente das assembleias.  Este grupo é composto pelos 

acionistas: Glarus S.A., Becker Participações S.A., EL Participações S.A., SCMG Participações 

Ltda. e SIMG Participações Ltda. 

 

O quadro a seguir apresenta a participação acionária ordinária:  

 

 

GLARUS S.A. 

38,02 

38,02% ON 

BECKER 

PARTICIPAÇÕS 

23,59 

EL PARTICIPAÇÕES 

14,54 

14,54% ON 

SCMG 

PARTICIPAÇÕES 

6.34 

TREVISA 

Navegação Aliança  =   100,00% 

Florestamento Treflor = 100,00% 

SIMG 

PARTICIPAÇÕES 

6,33 
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

Acionistas da Trevisa Investimentos S.A. % do capital ordinário 

Glarus S.A. 38,02 

Becker Participações S.A. 23,59 

EL Participações S.A. 14,54 

Frederico Guilherme Madörin 10,97 

SCMG Participações Ltda   6,34 

SIMG Participações Ltda   6,33 

Outros 0,21 

Total 100,00 

 

Acionistas da Glarus S.A. % 

Inversiones Aegis Chile S.A. 52,60 

Juan Enrique Rassmuss 47,40 

Total 100,00 

 

Acionistas da Becker Participações S.A. % 

Fernando Ferreira Becker 50,00 

Sílvia Helena Becker Livi 50,00 

Total 100,00 
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

Acionistas da EL Participações S.A. % 

Roberto Lindemann 33,10 

Eliana Logemann 33,10 

Jorge Lindemann 33,10 

Suzanne Lindemann 0,70 

Total 100,00 

 

Acionistas da SCMG Participações Ltda. % 

Sílvia Christina Mallmann Guariglia 100,00 

Total 100,00 

 

Acionistas da SIMG Participações Ltda. % 

Sandra Inês Mallmann Guariglia 100,00 

Total 100,00 

 

b.  Controladas e coligadas: 

 

O quadro a seguir apresenta a participação direta da Companhia nas empresas: 

 

Empresa % de participação direta 

Navegação Aliança Ltda 100,00 

Florestamento Treflor Ltda 100,00 
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

 

c. Participações do emissor em sociedades do grupo: 

  

A Companhia detém a seguinte participação direta nas empresas do grupo: 

 

Empresa % de participação direta 

Navegação Aliança Ltda 100,00 

Florestamento Treflor Ltda 100,00 

  

d. Participações de sociedades do grupo no emissor: 

 

A Companhia informa que não existem participações de sociedades do grupo no emissor. 

 

e. Sociedades sob controle comum: 

 

A Companhia informa que não existem 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

 

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: 

 

A Companhia informa que não possui acordos de acionistas.  
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor

 
 

 

Indicar alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e 

administradores do emissor:   

 

A Companhia informa que não houve alterações relevantes nas participações dos membros 

do grupo de controle e administradores nos últimos 3 (três) exercícios sociais. 
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15.7 - Principais Operações Societárias

 

Aumento do capital social com utilização de reservas de R$ 20 milhões para R$ 30 milhões, 

com bonificação em ações de 100%, conforme Assembleia Geral Extraordinária em 28 de abril 

de 2015. 

 

Aumento do capital social com utilização de reservas de R$ 30 milhões para R$ 45 milhões, 

com bonificação em ações de 50%, conforme Assembleia Geral Extraordinária em 28 de abril 

de 2017.   
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15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico

 
 

 

A Companhia informa que não há outras informações relevantes referentes a este item.  
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas

 

A Companhia informa que não mantém uma política específica para transações com partes 

relacionadas. 

Este tipo de transação não é usual na Companhia e, quando ocorre, é objeto de análise e 

discussão no Conselho de Administração, seguindo práticas usuais de mercado, conforme 

estabelecido na Lei das S.A. (Lei 6.404 de 15/12/76).   
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Garantia e seguros Não há garantia real

Especificar Contrato de Mútuo da Controlada Navegação Aliança ltda.

Rescisão ou extinção As partes não fixaram nenhuma regra. Portanto prevalece o estabelecido no Código Civil (art. 472 a 480).

Posição contratual do emissor Outra

Natureza e razão para a operação Capital de Giro

Fernando Ferreira Becker 14/05/2019 3.000.000,00 Em 31 de dezembro de 
2020 de R$ 
3.445.722,16

R$ 3.000.000,00 48 meses SIM 0,620000

Objeto contrato Contrato de Mútuo com a Controlada Navegação Aliança Ltda. Encargos no período: 0,75% a.m. de mai/19 a ago/19, 0,78% a.m. de set/19 a 
dez/19, 0,56% a.m. de jun/20 a jul/20 e 0,62% a.m. de ago/20 a dez/20.

Relação com o emissor Presidente do Conselho de Administração e Acionista

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido 
(Reais)

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

Taxa de 
juros 
cobrados
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter

Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

 

As operações realizadas com partes relacionadas seguem os padrões de mercado e são 

amparadas pelas devidas avaliações prévias de seus termos e condições e do estrito interesse 

da Companhia. 

 

Ademais, qualquer acionista ou membro do Conselho de Administração está proibido de votar 

em deliberação acerca de matéria em que tenha interesses conflitantes com os da Companhia, 

de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, bem como de atuar em qualquer operação ou 

negócios na mesma situação de conflito de interesse. 
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

 

A Companhia informa que não tem nada a acrescentar quanto a este item. 
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Tipo de capital Capital Integralizado

13/03/2001 13.500.000,00 766.044 985.236 1.751.280

Tipo de capital Capital Integralizado

29/04/2011 20.000.000,00 766.044 985.236 1.751.280

Tipo de capital Capital Integralizado

16/10/2012 20.000.000,00 766.000 985.200 1.751.200

Tipo de capital Capital Integralizado

30/04/2013 20.000.000,00 766.000 975.000 1.741.000

Tipo de capital Capital Integralizado

28/04/2015 30.000.000,00 1.532.000 1.932.000 3.464.000

Tipo de capital Capital Integralizado

28/04/2017 45.000.000,00 2.298.000 2.898.000 5.196.000

17.1 - Informações Sobre O Capital Social

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

Quantidade de ações 
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações 
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações 
(Unidades)
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Forma de integralização

28/04/2017 AGO/E 28/04/2017 15.000.000,00 Subscrição 
particular

766.000 966.000 1.732.000 50,00000000 8,66 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do Capital Social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias 
(Unidades)

Preferênciais 
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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28/04/2017 1.532.000 1.932.000 3.464.000 2.298.000 2.898.000 5.196.000

Bonificação

17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações

Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades) Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)

Data 
aprovação

Quantidade ações 
ordinárias

Quantidade ações 
preferenciais Quantidade total ações

Quantidade ações 
ordinárias

Quantidade ações 
preferenciais Quantidade total ações
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A Companhia informa que não houve redução de capital nos três últimos exercícios.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
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17.5 - Outras Informações Relevantes

 
 

A Companhia informa que não tem nada a acrescentar quanto a este item.   
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Direito a voto Sem Direito

Conversibilidade Não

Direito a dividendos Dividendo minimo obrigatório de 25% sobre o lucro líquido ajustado.

As ações preferenciais terão direito a dividendos 10% maiores que os atribuídos às ações 
ordinárias.

Espécie de ações ou CDA Preferencial

Tag along 0,000000

Direito a reembolso de capital Sim

Hipóteses de resgate e fórmula 
de cálculo do valor de resgate

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Adquirem direito de voto se a companhia não distribuir dividendos por três exercícios consecutivos

Resgatável Não

Descrição das características 
do reembolso de capital

Prioridade no reembolso do capital.

Restrição a circulação Não

Outras características 
relevantes

Não aplicável

Direito a dividendos Tem direito a dividendos a razão de 25% do lucro liquído ajustado.

Direito a voto Pleno

Tag along 80,000000

Outras características 
relevantes

Não aplicável

Espécie de ações ou CDA Ordinária

Conversibilidade Não

Hipóteses de resgate e fórmula 
de cálculo do valor de resgate

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Não aplicável

Resgatável Não

Direito a reembolso de capital Não

Restrição a circulação Não

18.1 - Direitos Das Ações
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública

 

A Companhia informa que o estatuto social não contempla regras que limitam o direito de 

voto.   
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto

 

A Companhia informa que o estatuto social não contempla regras de suspensão de direitos 

patrimoniais ou políticos.  
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30/06/2018 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

0 0,00 0,00 R$ por Unidade 0,00

31/03/2018 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

0 0,00 0,00 R$ por Unidade 0,00

31/12/2018 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

22.925 18,00 10,60 R$ por Unidade 12,35

30/09/2018 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

17.400 11,60 11,60 R$ por Unidade 11,60

Exercício social 31/12/2018

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)

30/06/2019 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

81.023 19,00 14,65 R$ por Unidade 16,41

30/09/2019 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

112.585 19,10 16,00 R$ por Unidade 18,57

31/12/2019 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

1.293.544 29,00 17,50 R$ por Unidade 23,50

31/03/2019 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

460.927 20,80 13,80 R$ por Unidade 17,02

Exercício social 31/12/2019

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)

30/06/2020 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

939.956 35,20 26,48 R$ por Unidade 31,02

31/03/2020 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

616.075 29,50 20,56 R$ por Unidade 27,68

31/12/2020 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

4.306.460 64,00 49,19 R$ por Unidade 58,41

30/09/2020 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

5.326.188 51,02 30,00 R$ por Unidade 40,97

Exercício social 31/12/2020

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)

18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados
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A Companhia informa que não possui outros valores mobiliarios.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
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A Companhia informa que não possui outros valores mobiliarios.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

 

A Companhia informa que as suas ações são negociadas na B3,  www.b3.com.br. 

 

Participa do mercado tradicional com os códigos LUXM3, referente às ações ordinárias, e 

LUXM4, referente às ações preferenciais.   
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A Companhia informa que as suas ações não são negociadas no mercado estrangeiro.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em 
Mercados Estrangeiros
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A Companhia informa que não emitiu títulos no exterior nos últimos três anos.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

 

A Companhia informa que não realizou oferta pública de distribuição nos últimos 3 (três) 

exercícios sociais.  
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

 

A Companhia informa que não realizou oferta pública de distribuição de valores mobiliários, 

nos 3 (três) exercícios sociais, conforme descrito no item 18.9.   
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

 

A Companhia informa que não realizou oferta pública de aquisição nos últimos 3 (três) 

exercícios sociais.    
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

 

A Companhia informa que não há outras informações relevantes quanto a valores mobiliários.  
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A Companhia informa que não houve planos de recompra de ações do emissor nos 03 (tres) últimos exercícios sociais.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
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A Companhia informa que não houve movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

 

Planos de recompra e valores mobiliários em tesouraria. Fornecer outras informações que o 

emissor julgue relevantes. 

 

Em reunião do Conselho de Administração em 15 de agosto de 2012 foi autorizada a recompra 

de até 49.632 ações preferenciais nominativas de emissão da Companhia para manutenção 

em tesouraria ou posterior cancelamento. Até 31 de dezembro de 2012 a Companhia 

comprou 10.200 ações preferencias. Na AGO/E de 30 de abril de 2013 foi aprovado o 

cancelamento das 10.200 ações mantidas em tesouraria. 

 

Em reunião do Conselho de Administração em 28 de outubro de 2013 foi autorizada a 

recompra de até 48.670 ações preferenciais nominativas de emissão da Companhia para 

manutenção em tesouraria ou posterior cancelamento. Até 31 de dezembro de 2013 a 

Companhia comprou 6.300 ações preferencias. Na AGO/E de 29 de abril de 2014 foi aprovado 

o cancelamento de 8.300 ações mantidas em tesouraria.  

 

Na AGO/E de 28 de abril de 2015 foi aprovado o cancelamento de 700 PN ações mantidas em 

tesouraria. 

 

A Companhia informa que não houve recompra e valores mobiliários em tesouraria em 2018, 

2019 e 2020. 
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A Companhia informa que não possui política de negociação de valores mobiliários.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários
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20.2 - Outras Informações Relevantes

 

Política de negociação de valores mobiliários. Fornecer outras informações que o emissor 

julgue relevantes. 

 

A Companhia informa que não há outras informações relevantes quanto a este item.   
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações

 
 

 

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:  

 

A Companhia informa que, exceto pela Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, não 

possui normas, regimentos ou procedimentos internos para assegurar que as informações a 

serem divulgadas publicamente sejam recolhidas, processadas e relatadas de maneira precisa 

e tempestiva.     
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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

 
 

 

Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo emissor, indicando 

o(s) canal(is) de comunicação utilizado(s) para discriminar informações sobre atos e fatos 

relevantes e os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações 

relevantes não divulgadas e os locais onde a política pode ser consultada:  

 

A Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia tem por objetivo principal 

estabelecer os procedimentos relativos à divulgação e comunicação de ato ou fato relevante 

relacionado à Companhia, à manutenção de sigilo sobre informações relativas a ato ou fato 

relevante enquanto não divulgadas ao mercado, bem como à divulgação de informação sobre 

a negociação com valores mobiliários emitidos pela Companhia, conforme disposto no artigo 

16 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) Nº 358, de 03 de janeiro de 2002. 

 

O Diretor de Relações com Investidores deverá divulgar e comunicar os atos ou fatos 

relevantes bem como zelar para sua ampla, imediata disseminação e simultânea divulgação 

em todas as Bolsas de Valores e/ou entidade do mercado de balcão organizado em que os 

valores mobiliários da Companhia sejam admitidos à negociação (Mercados de Valores 

Mobiliários). 

 

Os acionistas, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e 

quaisquer outros órgãos com funções técnicas ou consultivas, eventualmente, criados 

mediante reforma do Estatuto Social da Companhia deverão: 

 

(I) comunicar ao Diretor de Relações com Investidores, imediatamente, por escrito, qualquer 

ato ou fato relevante de que tenham conhecimento, para que o referido Diretor proceda à 

sua divulgação e comunicação.  

 

(II) comunicar imediatamente à CVM ato ou fato relevante que tenham conhecimento 

pessoal, caso constatem a omissão no cumprimento do dever de divulgação e comunicação 

por parte do Diretor de Relações com Investidores, sob pena de não se eximirem de 

responsabilidade pelo cumprimento de tal dever. 

 

 A divulgação e comunicação de fatos relevantes deverão ser feitas: 

 

(I) a CVM, observados os meios e as normas por ela estabelecidos para este fim; 
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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

 
 

(II) aos Mercados de Valores Mobiliários, observados os meios e as normas por eles 

estabelecidos para este fim; e 

 

(III) aos investidores em geral, mediante publicação nos jornais de grande circulação 

habitualmente utilizados pela Companhia. 

 

As informações sobre ato ou fato relevante poderão ser publicadas de forma resumida nos 

jornais de grande circulação habitualmente utilizados pela Companhia, desde que sejam 

indicados os endereços na internet onde estarão disponíveis a todos os investidores a 

informação completa, cujo conteúdo deverá ser idêntico aquele remetido a CVM e aos 

Mercados de Valores Mobiliários. 

 

Toda divulgação e comunicação de informações relativas a ato ou fato relevante serão 

realizadas: 

 

(I) de forma a possibilitar sua fácil compreensão ao público investidor em geral, de maneira 

clara e precisa; 

 

(II) de forma ampla, proporcionando sua imediata disseminação, simultaneamente em todos 

os Mercados de Valores Imobiliários; e 

 

(III) sempre que possível, antes do início ou após o encerramento dos negócios nos Mercados 

de Valores Imobiliários.  

 

A política de divulgação de ato ou fato relevante está disponível nos websites  

www.trevisa.com.br/investidores e www.cvm.gov.br. 
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações

 
 

 

Informar os administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e 

fiscalização da política de divulgação de informações: 

 

O Diretor de Relações com Investidores é o responsável pela divulgação ao mercado de 

informações referentes a atos e fatos relevantes ocorridos ou relacionados às atividades da 

Companhia, na forma prevista na legislação vigente e na Política de Divulgação.  

 

Os Diretores, os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando 

instalado, e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas da Companhia e todos 

os empregados que possuírem conhecimento pessoal de qualquer informação que possa 

configurar ato ou fato relevante deverão comunicá-lo ao Diretor de Relações com Investidores 

para divulgação, nos termos da lei e da Política de Divulgação. A responsabilidade das pessoas 

mencionadas que tiveram acesso a fatos relevantes não divulgados apenas cessará quando a 

divulgação à CVM tiver ocorrido.  
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21.4 - Outras Informações Relevantes

 
 

 

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes: 

 

A Companhia informa que a íntegra da Política de Divulgação de Informações está disponível 

no seu website  www.trevisa.com.br/investidores. 
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