TREVISA INVESTIMENTOS S. A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 92.660.570/0001-26
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020

MANUAL DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
E
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

________________________________
30 de junho de 2020
________________________________

Prezados Senhores Acionistas,

A administração da Trevisa Investimentos S. A. (“Companhia”), nos termos do que dispõe a
legislação pertinente e de acordo com seu Estatuto Social, vem apresentar a V.Sas. o
presente Manual das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária e a Proposta da
Administração, com as orientações detalhadas para participação nas Assembleias Gerais, a
ser realizada no dia 31 de julho de 2020, às 10:000 horas.
Em decorrência da pandemia do corona vírus (COVID-19) e das medidas recomendas pelas
autoridades para prevenir a sua propagação, incluindo evitar a aglomeração de pessoas, e,
ainda, em observância das normas de segurança sanitária e alterações legislativas, a
Companhia informa que realizará as Assembleias Gerais, de forma exclusivamente digital,
através da plataforma “Webex”.
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1. ORIENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NAS ASSEMBLEIAS
Trevisa Investimentos S. A. (“Companhia”) disponibiliza, abaixo, as informações necessárias
para a participação, através da plataforma digital “Webex”, na Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária (“Assembleia”) a ser realizada no dia 31 de julho de 2020, às 10h, de forma
exclusivamente digital.
1. Os Acionistas que desejarem participar da Assembleia deverão enviar para o e-mail
RI@trevisa.com.br, com solicitação de confirmação de recebimento, até o dia 28 de
julho de 2020, os seguintes documentos: (i) comprovante expedido pela instituição
financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade, demonstrando a
titularidade das ações em até 8 (oito) dias antes da data da realização da Assembleia;
(ii) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese
de representação do Acionista, acompanhado do instrumento de constituição,
estatuto social ou contrato social, ata de eleição de Conselho de Administração (se
houver) e ata de eleição de Diretoria caso o Acionista seja pessoa jurídica; e/ou (iii)
relativamente aos Acionistas participantes da custódia fungível de ações
nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pela
entidade competente. Nos termos do artigo 5º, §3º da IN CVM 481, não será
admitido o acesso à Plataforma Digital de Acionistas que não apresentarem os
documentos de participação necessários no prazo aqui previsto.
2. Excepcionalmente para esta Assembleia, a Companhia dispensará a necessidade de
envio das vias físicas dos documentos de representação dos Acionistas para o
escritório da Companhia, bem como o reconhecimento de firma do outorgante na
procuração para representação do Acionista, a notarização, a consularização, o
apostilamento e a tradução juramentada de todos os documentos de representação
do Acionista, bastando o envio de cópia simples das vias originais de tais documentos
para o e-mail da Companhia indicado acima. A Companhia não admite procurações
outorgadas por Acionistas por meio eletrônico (i.e., procurações assinadas
digitalmente sem qualquer certificação digital).
3. Os acionistas que tiverem enviado a solicitação de cadastramento para o e-mail RI@
trevisa.com.br, no prazo e nas condições referidos no item 1 acima, receberão, por email, o link para a página de preenchimento do formulário de acesso.
4. Uma vez preenchido e enviado o formulário, o acionista receberá o convite com o
link para participação da Assembleia. O link recebido será pessoal e não poderá ser
compartilhado, sob pena de responsabilização e remoção do acionista da
Assembleia.
5. O acionista que tenha solicitado sua participação por meio eletrônico conforme
acima e não receber o e-mail com o link para cadastro ou acesso para a participação
na Assembleia até as 12h do dia 30 de julho de 2020, deverá entrar em contato com
a Companhia das 12h às 17h do dia 30 de julho de 2020, pelo telefone (51) 980111334, a fim de que lhe sejam reenviadas (ou fornecidas por telefone) suas respectivas
instruções para acesso.
6. A participação por meio do sistema eletrônico conjugará áudio da mesa (Presidente e
Secretário) e a imagem do conteúdo para condução da Ordem do Dia.
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7. O acionista que participar à distância poderá se manifestar e exercer o seu direito de
voto por meio do sistema eletrônico, sendo considerado presente à Assembleia e
assinante da ata.
8. Previamente à manifestação ou ao exercício do voto, o acionista deverá se identificar
por meio do fornecimento do seu nome e CPF ou CNPJ.
9. O acionista que já tenha enviado o Boletim de Voto à Distância ("BVD") e participar
remotamente da Assembleia poderá:
(i) simplesmente participar dos trabalhos da Assembleia; ou
(i) participar dos trabalhos e votar na Assembleia, situação em que todas as instruções
de voto recebidas por meio do BVD para tal acionista, identificado por meio do
número de sua inscrição no CPF ou CNPJ, serão desconsideradas.
10. Será disponibilizado, por meio do sistema eletrônico, ambiente para comunicação
por escrito entre os acionistas.
11. A Assembleia será integralmente gravada e a gravação somente será fornecida ao
acionista que dela participar, mediante solicitação formulada nos termos do art. 100,
§1º, da Lei nº 6.404/76.
12. Todos os documentos e informações necessários para a participação e exercício do
voto na Assembleia, seja por meio de BVD ou de forma digital, foram colocados à
disposição dos acionistas, na forma do artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e da ICVM
481/09, e podem ser acessados através dos websites da Comissão de Valores
Mobiliários
(“CVM”)
(www.cvm.gov.br),
e
da
Companhia
(www.trevisa.com.br/investidores).
13. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer problemas operacionais ou de
conexão que os acionistas venham a enfrentar e outras situações que não estejam
sob o seu controle (como, por exemplo, instabilidade na conexão com a internet do
acionista ou incompatibilidade do seu equipamento com o sistema a ser utilizado
pela Companhia).
14. A Companhia solicita aos acionistas que acessem a plataforma (sistema eletrônico)
com, no mínimo, 30 minutos de antecedência em relação ao horário previsto para o
início da Assembleia, a fim de permitir a validação do acesso e a participação.
Contatos:
Telefone: + 55 (51) 99806-7346
E-mail: RI@trevisa.com.br
Site: www.trevisa.com.br/investidores
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2. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Em cumprimento aos dispositivos estatutários e legais que regem a matéria, a Administração
da TREVISA INVESTIMENTOS S. A. submete a apreciação de seus Acionistas, na Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 31 de julho de 2020, conforme edital de
convocação a ser publicado, a Proposta da Administração a seguir descrita:

• Em Assembleia Geral Ordinária:
(a) Tomada de contas dos Administradores exame, discussão e votação das demonstrações
contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019;
O comentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia, nos termos do
item 10 do Formulário de Referência, instrução CVM nº 481/2009, integra a presente
Proposta da Administração como Anexo I.

(b) Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019;
A proposta de destinação do lucro líquido do exercício social e demonstrativo dos dividendos
propostos, contendo as informações indicadas no Anexo 9-1-II da Instrução CVM nº
481/2009, integra a presente Proposta da Administração como Anexo II.

•

Em Assembleia Geral Extraordinária

(c) Proposta de remuneração dos administradores
A proposta de remuneração dos administradores e informações indicadas no item 13
Formulário de Referência integra a presente Proposta da Administração como Anexo III.

(d) Proposta de Ratificar a venda de imóveis rurais e ativos florestais da controlada
Florestamento Treflor Ltda., objeto dos fatos relevantes divulgados pela Companhia em 17
de outubro de 2019.
A proposta de ratificar a venda de imóveis rurais e ativos florestais integra a presente
Proposta da Administração como Anexo IV.

(e) Proposta de Ratificar a distribuição de dividendos intermediários realizada no exercício
social de 2019, à conta de Reserva de Lucros.
A proposta de ratificar a distribuição de dividendos intermediários integra a presente
Proposta da Administração como Anexo V.
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Os demais documentos e formulários exigidos no art. 9º da Instrução CVM nº 481/09 estão
disponíveis no website da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e na página da
Companhia na internet (www.trevisa.com.br/investidores).

Porto Alegre, 30 de junho de 2020.

Jorge Lindemann
Diretor de Relações com Investidores
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Anexo I

COMENTÁRIO DOS ADMINISTRADORES SOBRE A SITUAÇAO FINANCEIRA DA COMPANHIA
NOS TERMOS DO ITEM 10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
ARTIGO 9º, Inc. III (Instrução CVM nº 481/2009)
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 94,7% 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:

Endividamento Financeiro Total
Patrimônio Líquido

2019
87.486
101.327

%
46,33
53,67

2018
89.469
105.113

%
45,98
54,02

2017
85.252
101.138

%
45,74
54,26

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.
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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.
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.
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 2019 o montante de R$ 38.311 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:
2019

2018

2017

38.939

29.731

27.018

As dívidas bancárias totais, incluindo os encargos futuros até o vencimento final, serão
amortizadas da seguinte forma: R$ 7,9 milhões em 2020 e R$ 27,6 milhões de 2021 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.
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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:
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

2019

2018

2017

Circulante:
Financiamentos bancários

6.283

6.864

8.663

Não Circulante:
Financiamentos bancários
Contrato de mutuo

25.247
5.949

34.538
2.521

38.129
2.251

Total

37.479

43.923

49.043

Caixa e equivalente de caixa

(5.873)

(11.520)

(4.376)

Dívida Líquida

31.606

32.403

44.667

101.327

105.113

101.138

76,2
23,8

76,4
23,6

69,4
30,6

Patrimônio Líquido
Estrutura de capital (%):
Patrimônio Líquido
Endividamento Financeiro Líquido

i.

contratos de empréstimo e financiamento relevantes

O saldo dos principais empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2019, foram
obtidos junto ao BNDES R$ 7.163 mil, Badesul R$ 9.434 mil, BRDE R$ 14.933 mil e contrato
de mútuo de R$ 5.949 mil perfazendo o total de R$ 37.479 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.
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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.
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 e aval da Controladora.
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.
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h.

alterações significativas em cada item das demonstrações contábeis

Balanço Patrimonial consolidado em R$ mil
31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Ativo
Disponibilidades

5.873

11.520

4.376

Clientes

7.330

8.909

7.085

Demais contas do ativo circulante

4.060

5.744

3.446

44.324

-

-

127.226

168.409

171.483

188.813

194.582

186.390

6.283

6.864

8.663

22.099

19.898

14.991

Passivos de operações descontinuadas

9.929

-

-

Contratos de mutuo

5.949

2.521

2.251

Financiamentos bancários não circulante

25.247

34.538

38.129

Demais contas do passivo não circulante

17.979

25.648

21.218

101.327

105.113

101.138

188.813

194.582

186.390

Ativo de operações descontinuadas
Ativo não circulante
Passivo
Financiamentos bancários do passivo circulante
Demais contas do passivo circulante

Patrimônio líquido

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 2019 no montante de R$ 1.579 mil está em conformidade
com as operações.
A redução nas demais contas do ativo circulante verificado em 2019 no montante de R$
1.684 mil está refletido, principalmente, na conta de adiantamento a fornecedores e
despesas antecipadas.
Ativos de operações descontinuadas no valor de R$ 44.324 mil, é composto por R$ 13.979
mil de aplicações financeiras e R$ 30.296 mil ativo financeiro de contrato e R$ 49 mil
despesas antecipadas.
Ativo não circulante: a redução de R$ 41.183 mil em 2019 decorre das principais variações:
redução de R$ 12.250 mil no imobilizado conforme quadro abaixo; redução de R$ 27.941 mil
em ativos biológicos conforme quadro abaixo e da redução de R$ 1.012 mil relativo ao IRPJ e
CSLL diferido.
A seguir demonstramos a movimentação ocorrida no imobilizado:
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Ano

Adições

2019
2018
2017

16.513
12.985
14.440

Baixas
(1.516)
(711)
(1.143)

Depreciação

Reclassificação

(15.253)
(13.561)
(12.901)

4.201
989
3.386

R$ mil
Efeitos operações
Residual
descontinuadas
(16.195) (12.250)
(273)
(571)
3.782

Prov.
Perda

A seguir demonstramos a movimentação ocorrida no ativo biológico:
Variação
Aplicações em florestas em formação
Exaustão de florestas
Baixa do custo na venda de animais
Efeito operações descontinuadas (floresta)

773
(937)
(496)
(27.281)
(27.941)

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. Em 2019 a
controlada Navegação Aliança antecipou a liquidação de empréstimos bancários, tendo em
vista a redução da taxa de juros do mercado.
Demais contas do passivo circulante e não circulante:
As principais variações nessas contas estão relacionadas a operação descontinuada, ou seja,
aumento no valor dos dividendos, realização de imposto diferido da terra nua e impostos
sobre ganho de capital.
Contratos de mútuo:
A variação em 2019 de R$ 3.428 mil reflete a necessidade de capital de giro da controlada
Navegação Aliança Ltda.
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 2019
foram 4.303 mil toneladas, em 2018 foram de 4.577 mil toneladas e em 2017 foram 3.616
mil toneladas. O aumento de volume 2018/2017 é decorrente do incremento,
principalmente de celulose. A redução de volume 2019/2018 é decorrente, principalmente,
da menor comercialização da soja no período.
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ii.

fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

O desempenho operacional a partir de 2014 vem apresentando um crescimento no volume
e consequente reflexo no faturamento, basicamente, em virtude dos novos contratos de
transporte de celulose, madeira, clínquer, carvão e carga geral em container com uma
melhor otimização da frota.
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
2019

2018

2017

Resultado operacional antes dos efeitos financeiros

19.309

18.957

12.971

Resultado financeiro

(2.153)

(2.674)

(2.990)

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.
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.
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 ao IPCA.

10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
contábeis
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
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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.
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 2017, 2018 e 2019 não ocorreram mudanças nas práticas contábeis que afetassem as
demonstrações contábeis.
b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Em 2017, 2018 e 2019 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
2017, 2018 e 2019 foram emitidos sem ressalvas.
10.5 - Políticas contábeis críticas
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$ 6.660 mil, conforme demonstrado no
quadro abaixo. Segundo consultores jurídicos e de meio ambiente os valores provisionados
são suficientes para cobrir prováveis perdas.
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Empresa
Trevisa Investimentos S.A.
Navegação Aliança Ltda.
Florestamento Treflor Ltda.
Total

Cível
3.443
200
3.643

Trabalhista
202
2.635
10
2.847

Tributária
170
170

R$ mil
Total
3.645
2.835
180
6.660

Os valores apresentados acima não consideram depósitos recursais no montante de R$
1.009 mil. O valor das provisões considera o atual estágio do andamento dos processos.
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações contábeis
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
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A administração informa que não há outros itens relevantes não evidenciados nas nossas
demonstrações contábeis.
10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações contábeis
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.
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 2019 o valor investido foi de R$ 8.008 mil, em 2018 o valor
investido foi de R$ 10.412 mil e em 2017 R$ 9.371 mil.
ii.

fontes de financiamento dos investimentos

O quadro a seguir apresenta as fontes de financiamento da Companhia:
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R$ mil
Fonte
BNDES
Badesul
BRDE
Finame
Total

iii.

2019

2018
9.434
14.933
24.367

2017
4.118
12.264
17.870
38
34.290

5.631
17.408
20.807
446
44.292

desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

A Companhia informa que no período de 2017 a 2018 não houveram 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 Companhia informa que não há previsão de novas aquisições em equipamentos que
possam influenciar materialmente a sua capacidade produtiva.
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.
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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Anexo II

PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL E
DEMONSTRATIVO DOS DIVIDENDOS PROPOSTOS
ANEXO 9-1-II

ARTIGO 9, § 1º, Inc. II (Instrução CVM nº 481/2009)

DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO

1. Informar o lucro líquido do exercício
O valor do lucro líquido da Controladora em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 12.980 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
2019 é de R$ 9.795 mil, correspondendo a R$ 1,785440 por ação ordinária e R$ 1,963984 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 da Controladora conforme estipula
o artigo 202 da Lei 6.404/76, equivalente a 75,46% 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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A seguir demonstramos os dividendos distribuídos nos anos de 2017 a 2019.

Lucro líquido do exercício
Reserva legal (5%)
Lucro após reserva legal
Reversão de dividendos
Reversão de reservas:
Reserva de reavaliação
Ajuste IR e CS s/reserva reavaliação
Realização de ajuste a valor justo (terras)
Realização de lucros retidos de controlada
Retenção de lucros de controlada
Base de cálculo de dividendos
Dividendos obrigatórios 25%
Total dos dividendos
Dividendos por classe de ação:
Ordinárias
Preferenciais
Total
Tabela comparativa dos dividendos
Dividendos propostos
Dividendos por ação:
Ordinárias
Preferenciais
Nº de ações:
Ordinárias
Preferenciais

31/12/2019
12.980
(649)
12.331
10

31/12/2018
6.232
(312)
5.920
26

R$ mil
31/12/2017
3.885
(194)
3.691
-

37
19
7.993
18.789
39.179

96
49
1.868
1.367
9.326

111
58
2.518
1.530
7.908

9.795
9.795

2.332
2.332

1.977
1.977

4.103
5.692
9.795

977
1.355
2.332

828
1.149
1.977

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

9.795

2.332

1.977

1,785440
1,963984

0,4250147
0,4675162

0,36037
0,39641

2.298
2.898
5.196

2.298
2.898
5.196

2.298
2.898
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$ 9.795 mil serão submetidos à aprovação da
assembleia geral ordinária e extraordinária a ser realizada em 31 de julho de 2020.
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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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$ 9.795 mil, correspondendo a R$
1,785440 por ação ordinária e R$ 1,963984 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 definida na aprovação em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 31 de julho de 2020.
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 31 de julho de 2020. A partir do dia 03 de agosto
de 2020, 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
Lucro líquido por ação

2019
2,4981

2018
1,1994

2017
0,7477

2016
2,5956
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b. Dividendo e juros sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios anteriores
R$ mil
Ano
Dividendos distribuídos

2018
2.332

2017
1.977

2016
2.500

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$ 649 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
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Não ocorreu retenção de dividendos, nos três últimos exercícios sociais.
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 2019, 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 2019, 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.
No exercício de 2019 não foi constituída reserva de lucros a realizar, em virtude da venda
dos ativos florestais.
b. Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à reserva
No exercício de 2019 não foi constituída reserva de lucros a realizar, em virtude da venda
dos ativos florestais.
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.
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b. Identificar o montante destinado a reserva
O valor a ser constituído é de R$ 29.384 mil, conforme demonstrado no quadro abaixo.
Lucro líquido do exercício
Reversão de dividendos
Reversão de reserva de reavaliação
IR e CS s/reversão de reserva de reavaliação
Realização de ajuste a valor justo (terras)
Realização de lucros retidos de controlada
Constituição de reserva legal (5%)
Dividendos obrigatórios (25%)
Saldo a destinar

R$ mil
31/12/2019
12.980
10
37
19
7.993
18.789
(649)
(9.795)
29.384

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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Anexo III
PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E INFORMAÇÕES INDICADAS NO
ITEM 13 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
ARTIGO 12 (Instrução CVM nº 481/2009)
I. Proposta de remuneração dos administradores
A proposta de remuneração dos administradores para o exercício 2020, sujeito à aprovação
da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se no dia 31 de julho de 2020, é de
manter o montante anual até R$ 2.300.000,00, que será destinado conforme deliberação do
Conselho de Administração.
II. Item 13 do Formulário de Referência (ICVM nº 480/2009)

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
Conselho de Administração
Fixo
Variável
Diretoria estatutária e não estatutária
Fixo
Variável

2019

2018

2017

94
6

82
18

94
6

94
6

85
15

94
6
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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.
b.
c.
d.

volume transportado;
consumo de combustível das embarcações;
preservação de cargas e embarcações;
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
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

Economia

Volume transportado
Consumo de combustível (*)
Orçamento

Prêmio = 01 prólabore
1,50 SN
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
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Os indicadores de desempenho correspondem às metas estabelecidas e estão demonstrados
no quadro a seguir:
Metas
Volume transportado
Consumo de combustível
Orçamento
Preservação de cargas/embarcações

d.

Indicadores de desempenho
Toneladas transportada
Litros/tonelada transportada
% de redução do orçamento no ano
Nº máximo de sinistros

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.
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
controladores diretos ou indiretos

por

subsidiárias,

controladas

ou

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.
13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
Em relação à remuneração reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à
prevista para o exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria
estatutária e do conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
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Remuneração total prevista para o exercício social em 31/12/2020

Em R$
Nº de membros
Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
Participações em comitês
Outros
Descrição de outras remunerações
fixas
Remuneração variável
Bônus
Participação de resultados
Participações em reuniões
Comissões
Outros
Descrição de outras remunerações
variáveis
Pós-emprego
Cessação de cargo
Baseada em ações
Observação
Total de remuneração

Conselho de
Administração
5

Diretoria Estatutária

Total

2

7

1.284.155
124.460
0
0

220.514
49.783
0
0

1.504.669
174.243
0
0

0

0

0

96.863
0
0
0
0

15.833
0
0
0
0

112.696
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
1.505.478

0
0
0
0
286.130

0
0
0
0
1.791.608

Remuneração total do exercício social em 31/12/2019 valores anuais
Em R$
Nº de membros

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Total

5

2

7

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

1.223.005

210.013

1.433.018

118.533

47.413

165.946

Participações em comitês

0

0

0

Outros

0

0

0

Descrição de outras remunerações
fixas

0

0

0

92.250

15.079

107.329

Participação de resultados

0

0

0

Participações em reuniões

0

0

0

Comissões

0

0

0

Outros

0

0

0

Descrição de outras remunerações
variáveis

0

0

0

Pós-emprego

0

0

0

Cessação de cargo

0

0

0

Baseada em ações

0

0

0

Benefícios direto e indireto

Remuneração variável
Bônus

Observação
Total de remuneração

0

0

0

1.433.788

272.505

1.706.293
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Remuneração total do exercício social em 31/12/2018 valores anuais
Em R$
Nº de membros

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Total

5

2

7

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

1.180.178

203.029

1.383.207

119.458

47.783

167.241

Participações em comitês

0

0

0

Outros

0

0

0

Descrição de outras remunerações
fixas

0

0

0

281.350

45.989

327.339

Participação de resultados

0

0

0

Participações em reuniões

0

0

0

Comissões

0

0

0

Outros

0

0

0

Descrição de outras remunerações
variáveis

0

0

0

Pós-emprego

0

0

0

Cessação de cargo

0

0

0

Baseada em ações

0

0

0

Benefícios direto e indireto

Remuneração variável
Bônus

Observação
Total de remuneração

0

0

0

1.580.986

296.801

1.877.787

Remuneração total do exercício social em 31/12/2017 valores anuais
Em R$
Nº de membros
Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
Participações em comitês
Outros
Descrição de outras remunerações
fixas
Remuneração variável
Bônus
Participação de resultados
Participações em reuniões
Comissões
Outros
Descrição de outras remunerações
variáveis
Pós-emprego
Cessação de cargo
Baseada em ações
Observação
Total de remuneração

Conselho de
Administração
5

Diretoria Estatutária

Total

2

7

1.150.182
108.864
0
0

181.469
43.546
0
0

1.331.651
152.410

0

0

0

81.830
0
0
0
0

14.391
0
0
0
0

96.221
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1.340.876

239.406

1.580.282

0
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária conselho
fiscal
Os quadros a seguir apresentam a remuneração variável paga aos administradores nos
exercícios de 2019, 2018, 2017 e os valores previstos para 2020:
Remuneração variável prevista para o exercício social corrente 2020 em R$

Nº de membros
Bônus
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração,
caso as metas sejam atingidas
Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração,
caso as metas sejam atingidas

Conselho de
Administração
5

Diretoria Estatutária

Total

2

7

Zero

Zero

Zero
96.863

15.833

112.696

-

-

-

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Remuneração variável – exercício social encerrado em 31/12/2019 em R$

Nº de membros
Bônus
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração

Conselho de
Administração
5
Zero

Diretoria Estatutária

Total

2

7

Zero

Zero

309.485

50.588

360.073

-

-

-

92.250

15.079

107.329

Valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas sejam atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado do
exercício social
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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Remuneração variável – exercício social encerrado em 31/12/2018 em R$

Nº de membros
Bônus
Valor mínimo previsto no plano de remuneração

Conselho de
Administração
5
Zero

Diretoria Estatutária

Total

2

7

Zero

Zero

Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas sejam atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado do
exercício social
Participação nos resultados

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as
metas sejam atingidas

194.000

59.000

253.000

-

-

-

281.350

45.989

327.339

Remuneração variável – exercício social encerrado em 31/12/2017 em R$

Nº de membros
Bônus
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas sejam atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado
do exercício social
Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas sejam atingidas

Conselho de
Administração
5
Zero

Diretoria Estatutária

Total

2

7

Zero

Zero

190.694

57.937

248.631

-

-

-

81.830

14.391

96.221

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

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.
13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária
A Companhia informa que a política de remuneração do conselho de administração e da
diretoria estatutária não contempla remuneração baseada em ações.

32

13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária
A Companhia informa que a política de remuneração do conselho de administração e da
diretoria estatutária não contempla remuneração baseada em ações.
13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária
A Companhia informa que a política de remuneração do conselho de administração e da
diretoria estatutária não contempla remuneração baseada ações.
13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções
A Companhia informa que a política de remuneração do conselho de administração e da
diretoria estatutária não contempla remuneração baseada em ações.
13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão
O quadro a seguir apresenta a quantidade de ações da Companhia detidas pelos
administradores, direta e indiretamente em 31/12/2019:
Sociedade emissora: Trevisa Investimentos S. A.
Órgão
Conselho de Administração

Ações ON

Ações PN

Total

1.707.102

1.561.500

3.268.602

Diretoria

334.098

23.700

357.798

Outros acionistas

256.800

1.312.800

1.569.600

2.298.000

2.898.000

5.196.000

Total de ações

A participação dos administradores direta e indiretamente se restringe as ações do emissor.
Os administradores não possuem participações nas empresas controladas.
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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13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração,
da diretoria estatutária e do conselho fiscal
Em R$
Valores anuais
Nº de membros
Valor da maior
remuneração (Reais)
Valor da menor
remuneração (Reais)
Valor médio da
remuneração (Reais)

Diretoria Estatutária
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
2
2
2

Conselho de Administração
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
5
5
5

156.632

171.415

127.238

556.225

615.651

520.077

115.873

125.386

112.169

111.022

120.920

103.425

136.253

148.401

119.703

286.758

316.197

268.175

A Companhia não possui conselho fiscal instalado.
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.
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 S. A. Participações.
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
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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.
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.
13.16 - Outras informações relevantes
A Companhia informa que não há outras informações para este item.
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Anexo IV

PROPOSTA DE RATIFICAR A VENDA DE IMÓVEIS RURAIS E ATIVOS FLORESTAIS
DA CONTROLADA FLORESTAMENTO TREFLOR LTDA

Em 17 de outubro de 2019, a controlada Florestamento Treflor Ltda, celebrou contrato de
venda de seus ativos florestais e da terra nua, sendo para a CMPC Celulose Riograndense
Ltda a venda de seus ativos florestais pelo valor total de R$ 22.500.000,00 e para Jaguarão
Propriedades Rurais S.A. venda dos imóveis rurais localizados em Rio Grande, RS e Santa
Vitória do Palmar, RS pelo valor total de R$ 30.000.000,00.
Com a venda dos ativos a operação de reflorestamento foi descontinuada, apresentando um
resultado no exercício de 2019 de R$ 3.495 mil.
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Anexo V

PROPOSTA DE RATIFICAR A DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS
REALIZADA NO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2019 À CONTA DE RESERVA DE LUCROS

Com fundamento no artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de
Administração, em reunião realizada em 22 de outubro de 2019, aprovou por unanimidade a
distribuição de dividendos intermediários aos acionistas, à conta de reserva de lucros
existente no balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor total de
R$ 7.000.400,40. O pagamento dos dividendos foi efetuado, em moeda corrente nacional,
em uma única parcela no exercício de 2019.
Total dos dividendos intermediários
Dividendos por classe de ação:

7.000.400,40

Ordinárias

2.932.477,80
4.067.922,60

Preferenciais
Total

7.000.400,40

Dividendos intermediários
Dividendos por ação:
Ordinárias
Preferenciais
Nº de ações:
Ordinárias
Preferenciais

7.000.400,40
1,2761
1,4037
2.298.000
2.898.000
5.196.000

*****
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