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1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Emilio Salgado Filho

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Alcides Morales Filho

Cargo do responsável

Diretor Presidente
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente

O diretor presidente da companhia declara que:

a. Reviu o formulário de referência.

b. Todas as informações contidas no formulário atendem o disposto na Instrução CVM nº 480, em
especial aos arts. 14 a 19.

c. O conjunto de informações nele contido é um trato verdadeiro, preciso e completo da situação
econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores
mobiliários por ele emitidos.
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores

O diretor de relações com investidores da companhia declara que:

a. Reviu o formulário de referência.

b. Todas as informações contidas no formulário atendem o disposto na Instrução CVM nº 480, em
especial aos arts. 14 a 19.

c. O conjunto de informações nele contido é um trato verdadeiro, preciso e completo da situação
econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores
mobiliários por ele emitidos.
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com Investidores

Não se aplica
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2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

1032-4

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

BDO RCS Auditores Independentes S.S

CPF/CNPJ

54.276.936/0001-79

Período de prestação de serviço

13/08/2013 a 09/07/2018

Descrição do serviço contratado

Prestação de serviços profissionais de auditoria, com a finalidade de emitir parecer sobre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas da GPC Participações S.A. e de suas controladas diretas (GPC Química S.A. e Apolo Tubos e
Equipamentos S.A.).

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

HONORÁRIOS DE AUDITORIA - R$ 234.000,00 correspondentes ao último exercício social.

Justificativa da substituição

Atendimento à determinação do art. 31 da Instrução CVM n° 308/99, que estabelece o rodízio obrigatório do auditor
independente de companhias abertas a cada cinco anos, tendo a BDO manifestado sua anuência quanto à justificativa da
substituição, nos termos do art. 28 da mesma Instrução.

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

N/A

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

CPF

Julian Clemente

13/08/2013 a 09/07/2018

085.922.988-22

Endereço
Rua Quedinho, Nº 90, Consolação, São Paulo, SP, Brasil, CEP 01050-030, Telefone (011)
38485880, Fax (011) 30457363, e-mail: saopaulo@bdobrazil.com.br
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

1072-3

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

CPF/CNPJ

07.326.840/0001-98

Período de prestação de serviço

10/07/2018

Descrição do serviço contratado

Prestação de serviços profissionais de auditoria, com a finalidade de emitir parecer sobre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas da GPC Participações S.A. e de suas controladas (GPC Química S.A., Apolo Tubos e
Equipamentos S.A. e Apolo Tubulars S.A.).

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Honorários de auditoria no valor de R$ 126.500,00 anuais.

Justificativa da substituição

N/A

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

N/A

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

CPF

Rodrigo de Almeida Albuquerque

10/07/2018

081.560.817-90

Endereço
Rua do Passeio, 42, Centro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, CEP 20021-290, Telefone (21) 979233856,
e-mail: rodrigo.albuquerque@mazars.com.br
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2.3 - Outras informações relevantes

Não há outras informações relevantes acerca dos auditores independentes da Companhia.
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3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)

Exercício social (31/12/2017)

Exercício social (31/12/2016)

Exercício social (31/12/2015)

Patrimônio Líquido

182.770.000,00

13.188.000,00

-33.283.000,00

Ativo Total

809.693.000,00

726.912.000,00

710.682.000,00

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

483.875.000,00

437.885.000,00

397.670.000,00

Resultado Bruto

74.506.000,00

92.323.000,00

68.532.000,00

Resultado Líquido

81.156.000,00

52.592.000,00

-40.829.000,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

6.267.596

5.882.782

358.849.702

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

29,161227

2,241796

0,092749

Resultado Básico por Ação

12,948600

8,940000

0,113800
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3.2 - Medições não contábeis

LAJIDA/EBITDA no exercício
É o indicador que mostra a geração econômica de caixa do negócio. Só são
considerados os resultados operacionais que afetam o caixa desconsideradas as
despesas e receitas operacionais como depreciações, amortizações, o resultado
de equivalência patrimonial, as despesas e receitas financeiras, as outras receitas
e despesas operacionais não rotineiras e, também, os impostos sobre o lucro
(Imposto de Renda e Contribuição Social).

Consolidado
31/12/2017 31/12/2016
Lucro do exercício antes das participações minoritárias

114.455

(+)
(+)
( -)
(+)

(40.056)
46.161
(13.581)
11.895

51
71.340
(22.307)
9.572

118.874

116.613

Imposto de Renda e Contribuição Social
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Depreciações e amortizações

LAJIDA (EBITDA) - CVM 527/12
( -) Equivalência patrimonial
Outras Receitas/Despesas não recorrentes
(-) Ganho adequação novo Plano Recup.Judicial
(+) Multa sobre impostos
(+) Programas de parcelamentos ( PRT / PERT)
(+) Baixa Contas Patrimoniais
(-) Ajuste Líquido IPI não creditado
(+) Parcelamentos Ordin. RFB
(+) Parcelamentos PGERJ
(-) Ganho Precatório
(+) Honorários RJ
(+) Multa Transf propriedade (benfica)
(+) Diferença Precatório MC Kinlay
(+) Provisão para contingências ref Plano Recup Judicial
(+) Provisão perda de Ativos
(-) Ganho venda Terreno
(+) Despesa aluguel terreno
(+) Pis e Cofins s/JSCP
(-) Compra vantajosa pela Apolo Tubos ref a Apolo Tubulars
(-) Outros ajustes
LAJIDA (EBITDA) ajustado
LAJIDA (EBITDA)/Vendas líquidas

57.957

(7.123)

(485)

1.900
(8.647)
970
(259)
582
105
(772)
1.325
169
176
555
(73.049)
74

(61.685)
3.911
11.147
3.689
(15.249)
1.271
(86)

34.879

45.379

7,21%

10,36%
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras

Não houve eventos subsequentes relativos às últimas demonstrações financeiras.
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3.4 - Política de destinação dos resultados

De acordo com seu Estatuto Social, nos artigos a seguir, a Companhia estabelece:
Artigo 26 - Ao fim de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações financeiras para
apresentação à Assembleia Geral Ordinária, juntamente com proposta de destinação do lucro do
exercício.
Artigo 27 - Os acionistas farão jus a dividendo obrigatório mínimo no montante correspondente a 25%
(vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (i)
quota destinada à constituição da reserva legal; (ii) importância destinada à formação de reservas para
contingências, e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores; e (iii) lucros a realizar
transferidos para a respectiva reserva, e lucros anteriormente registrados nessa reserva que tenham sido
realizados no exercício.
Parágrafo único - O montante dos juros a título de remuneração sobre o capital próprio que vier a ser
pago pela Companhia, na forma do artigo 9º da Lei n.º 9.249, de 26.12.95, será imputado ao valor do
dividendo obrigatório de que trata o “caput” deste artigo.
Artigo 28 - A Assembleia Geral poderá atribuir à Diretoria participação nos lucros, observadas as
disposições legais. A participação dos administradores somente poderá ser atribuída no exercício social
em relação ao qual for pago aos acionistas o dividendo obrigatório de que trata o artigo 27.
Artigo 29 - À Reserva de Investimentos, que não excederá a 80% (oitenta por cento) do capital social
subscrito, será destinada importância não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) e não superior a 75%
(setenta e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, com a finalidade de aporte de recursos a
empresas de cujo capital a Companhia participe ou venha a participar direta ou indiretamente, facultada
sua capitalização mediante deliberação da Assembleia Geral.
Artigo 30 - A Companhia levantará balanço semestral em 30 de junho de cada ano, e poderá, por
determinação do Conselho de Administração, levantar balanços em períodos menores. O Conselho de
Administração poderá declarar e distribuir dividendos intermediários à conta dos lucros apurados no
balanço semestral e, observadas as disposições legais, à conta de lucros apurados em balanço relativo
a período menor que o semestre, se houver, bem assim de lucros acumulados ou de reservas de lucros
já constituídas.
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3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2017

Lucro líquido ajustado

Exercício social 31/12/2016

Exercício social 31/12/2015

0,00

0,00

0,00

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

0,000000

0,000000

0,000000

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

0,001922

0,000000

0,000000

3.937.041,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dividendo distribuído total
Lucro líquido retido
Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

11/12/2017

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Juros Sobre Capital Próprio
Ordinária

Ordinária

3.937.041,09

31/01/2018

0,00

0,00
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

Em virtude da existência de prejuízos acumulados, o lucro líquido dos exercícios de 2016 e 2017 foi utilizado
para absorver parte do saldo da conta em questão.
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3.7 - Nível de endividamento
Exercício Social

31/12/2017

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
626.923.000,00

Tipo de índice

Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
3,43000000
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2017)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Empréstimo

Quirografárias

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

22.577,00

60.447,00

15.727,00

33.050,00

131.801,00

22.577,00

60.447,00

15.727,00

33.050,00

131.801,00

Observação
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3.9 - Outras informações relevantes

a) A Companhia apresentou, em julho de 2013, o Plano de Recuperação Judicial (PRJ), aprovado em
dezembro de 2013, baseado na utilização dos recursos apurados com a alienação do terreno de
Benfica, da GPC Química S.A., para liquidação de todas as dívidas concursais das Recuperandas
(GPC Participações S.A., GPC Química S.A. e Apolo Tubos e Equipamentos S.A.).
Ademais, o PRJ prevê, ainda, a venda de outros ativos das Recuperandas, cujos recursos serão
revertidos para recomposição do fluxo de caixa das referidas empresas, reforçando seu capital de giro e
viabilizando novos investimentos.
Em Assembleia Geral de Credores (“AGC”) realizada em 19 de outubro de 2016, foi aprovado pela
maioria dos credores o aditivo ao Plano de Recuperação Judicial.
Em 18 de novembro de 2016, a Administração informou ao mercado e aos seus acionistas, por meio de
Fato Relevante, a homologação do Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial pelo Juízo da 7° Vara
empresarial da Capital do Estado do Rio de Janeiro.
As principais deliberações dos credores para a liquidação da dividas concursais foram:
Classe I – Pagamento em 12 parcelas mensais fixas, até o limite de 150 salários mínimos;
Classe II – 2 opções de pagamento.
Opção A – Pagamento de 40% do crédito listado em 36 parcelas mensais acrescidas de juros
calculados no valor de 100% do CDI;
Opção B – Pagamento da integralidade do valor listado em 120 parcelas mensais, corrigidas
pela variação da TR acrescida de juros de 1% aa.
Credor Garantidor – Para o Credor Garantidor será paga parcela inicial de 30% do credito listado
em 36 parcelas mensais corrigidas pela variação cambial. No caso de venda do terreno de
Benfica o valor apurado será revertido para pagamento do saldo do crédito do Credor
Garantidor, e após a quitação, o saldo da venda será revertido para o caixa da Companhia. No
caso de não se obter sucesso na venda nos primeiros 36 meses, o Credor Garantidor poderá
demandar que as recuperandas efetuem o pagamento do saldo remanescente do crédito em 36
parcelas mensais.
Classe III – 3 opções de pagamento.
Opção A – Conversão da dívida em ações preferenciais a serem emitidas pela GPC
Participações S.A.
Opção B – Pagamento do Crédito listado em 360 parcelas mensais corrigidas pelo INPC.
Opção C – Pagamento de 50% do crédito listado em 120 parcelas mensais corrigidas pela TR e
juros de 1,5% a.a. (somente para instituições financeiras).
Foi também deliberado pela AGC o prazo de 10 meses para o encerramento da Recuperação Judicial.
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3.9 - Outras informações relevantes

b) Em dezembro de 2017, a Apolo Tubulars S.A. recomprou 50% de suas ações pertencentes a Lone
Star Brazil 2 Holding Ltda., passando a Apolo Tubos e Equipamentos S.A. a deter 100% do capital da
empresa.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

a) Com relação à Companhia
Dado às características de holding da Companhia, os seus fatores de riscos estão
descritos no Item C a seguir.
O investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia envolve a exposição
a determinados riscos. Antes de tomar qualquer decisão de investimento nos valores
mobiliários de emissão da Companhia, os potenciais investidores devem analisar
cuidadosamente todas as informações contidas neste Formulário de Referência,
incluindo os riscos mencionados abaixo. Os negócios, situação financeira, resultados
operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios futuros podem ser afetados de
maneira adversa por quaisquer dos fatores de risco descritos a seguir. O preço de
mercado dos valores mobiliários de emissão da Companhia pode diminuir em razão de
quaisquer desses e/ou de outros fatores de risco, hipóteses em que os potenciais
investidores poderão perder parte substancial de seu investimento nos valores
mobiliários de emissão da Companhia. Os riscos descritos abaixo são aqueles que a
Companhia conhece e que acredita que atualmente podem afetar de maneira adversa
seus negócios. Adicionalmente, outros riscos não conhecidos atualmente ou não
descritos neste formulário também podem nos afetar de forma adversa.
Para os fins desta seção, exceto se expressamente indicado de maneira diversa ou se
o contexto assim o exigir, a menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema
poderá causar ou ter ou causará ou terá “efeito adverso” ou “efeito negativo” sobre a
Companhia, ou expressões similares, significa que tal risco, incerteza ou problema
poderá ou poderia causar efeito adverso relevante nos negócios, situação financeira,
resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios futuros da Companhia,
bem como no preço dos valores mobiliários de emissão da Companhia. Expressões
similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.

b) Com relação aos acionistas da Companhia
Acreditamos que efeitos na Companhia oriundos dos resultados desfavoráveis de
suas empresas operacionais e se deles resultarem prejuízos no exercício, poderão
acarretar a não distribuição de dividendos aos titulares das ações. A Companhia pode
vir a precisar de capital adicional no futuro, por meio da emissão de ações ou de
valores mobiliários conversíveis em ações, o que pode ocasionar a eventual diluição
dos acionistas que não participem da operação.

c) Com relação às controladas e coligadas da Companhia
Não obstante a redução e o reperfilamento do endividamento da Companhia, e de
suas controladas, em função do Plano de Recuperação Judicial, este ainda é um
ponto de atenção, especialmente pelo momento de instabilidade econômica e política
que o país vem enfrentando e que traz desafios adicionais ao ambiente de negócios.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
O nível de endividamento da Companhia pode resultar em consequências negativas,
tais como: implicar no uso de uma parcela maior dos fluxos de caixa operacionais da
Companhia para realizar os pagamentos correspondentes, reduzindo o caixa
disponível para financiar o capital de giro e os investimentos; aumentar a
vulnerabilidade da Companhia à condições econômicas ou setoriais adversas; limitar a
sua flexibilidade no planejamento ou na reação à mudanças no negócio ou no setor de
atuação da Companhia; limitar a capacidade de levantar novos recursos no futuro ou
aumentar o custo de seu capital; restringir as possibilidades de realizar aquisições
estratégicas ou de explorar novas oportunidades de negócios; e posicionar à
Companhia em uma desvantagem competitiva em relação aos seus concorrentes que
tenham menor nível de endividamento.
A perda de membros da administração da Companhia e/ou a incapacidade de atrair e
manter pessoal qualificado pode ter efeito adverso relevante sobre as suas atividades,
situação financeira e resultados operacionais.
A capacidade da Companhia de manter sua posição competitiva depende em larga
escala dos serviços prestados pela sua administração. Nenhuma dessas pessoas está
vinculada a contrato de trabalho por longo prazo ou a obrigação de não concorrência.
A Companhia não pode garantir que terá sucesso em atrair e manter pessoal
qualificado para integrar a sua administração e acompanhar seu ritmo de crescimento.
A perda de quaisquer dos membros da administração da Companhia ou a sua
incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado pode causar um efeito adverso
nas atividades, situação financeira e resultados operacionais da Companhia.

Segmento de Tubos de Aço
Aquisição de fabricantes de tubos por siderúrgicas.
A aquisição das companhias siderúrgicas na verticalização de suas operações através
da aquisição de fabricantes de tubos pode criar e/ou fortalecer concorrentes diretos
podendo causar um efeito adverso nos negócios e na situação financeira da
Companhia.
Novos entrantes internacionais
O mercado brasileiro pode criar oportunidades para que fabricantes globalizados
sejam atraídos e operem com vantagens competitivas podendo causar um efeito
adverso nos negócios e na situação financeira da Companhia.
Política de preços aviltados e importação de aço (Bobinas / Tubos ) pela concorrência
O mercado de tubos de aço, no segmento de construção civil, possui baixo valor
agregado e está permanentemente ameaçado por políticas momentâneas de
aviltamento de preços, suportados ocasionalmente pela importação tanto da matéria
prima (Bobinas de aço) quanto do produto acabado (Tubos) que podem desestabilizar
o mercado e seus preços podendo causar um efeito adverso nos negócios e na
situação financeira da Companhia.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

Segmento Químico
Aquisição de matérias primas
A controlada GPC Química S.A. passou a utilizar em suas unidades de resinas
exclusivamente o metanol adquirido de terceiros, descontinuando a produção própria
de metanol a partir de 18 de setembro de 2013. Ainda que essa medida tenha sido
fundamentada em análises de economicidade visando a melhora no desempenho
operacional, podem haver riscos relacionados ao fornecimento do produto proveniente
do mercado internacional, tendo em vista os trâmites necessários para importação.
Novos entrantes internacionais e verticalização de produção
A atratividade do setor de painéis de madeira no Brasil, pode atrair grandes produtores
internacionais, acirrando a concorrência no setor.
A possibilidade de verticalização pelos produtores de painel de madeira pode afetar a
capacidade de crescimento da empresa neste mercado.

d) Com relação aos fornecedores

Segmento de Tubos de Aço
Aumentos no preço de matérias-primas (Bobinas de aço) podem reduzir os lucros da
Companhia caso não sejam repassados integralmente aos preços.
O aço, matéria-prima básica na fabricação dos tubos, representa cerca de 80% do
custo de produção. Assim, aumentos no preço do aço, que habitualmente ocorrem no
mesmo momento em todas as siderúrgicas, tendem a afetar diretamente os produtores
de tubos de aço tendo em vista a restrição de alternativas para compra da matéria
prima. Ademais, aumentos decorrentes de escassez ou flutuações de taxas de câmbio
podem aumentar o custo e a dificuldade de repassá-lo, considerando a grande oferta
disponível no mercado, podendo afetar adversamente os negócios da Companhia.
Atrasos no fornecimento da matéria prima
Eventuais atrasos prolongados podem gerar perdas de negócios, aumento de custos
por ociosidade da planta e possíveis multas contratuais, podendo impactar
negativamente os resultados da companhia.
Segmento Químico e Tubos de Aço
Fornecimento de energia elétrica pela distribuidora local
A produção das Companhias depende do fornecimento de energia elétrica e este
fornecimento, em alguns momentos, pode ser interrompido, gerando gastos adicionais.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

e) Com relação aos clientes da Companhia
A Companhia e suas investidas estão sujeitas a riscos normalmente associados à
concessão de crédito, incluindo o risco de inadimplência por fatores diversos, podendo
incorrer em perdas nos resultados da Companhia.

f) Com relação ao setor de atuação da Companhia
Os segmentos de atuação têm uma correlação direta com o crescimento do PIB,
neste sentido a Companhia está exposta a conjuntura econômica do país.

g) Com relação à regulação do setor de atuação da Companhia
Os setores de atuação da Companhia não sofrem impactos diretos relativos à
regulação.

h) Com relação aos países estrangeiros que a Companhia atua
A Companhia não atua de forma relevante em países estrangeiros.
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4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado

A Companhia e suas Controladas estão expostas a riscos de mercado decorrentes das atividades de seus
negócios. Esses riscos de mercado envolvem principalmente a possibilidade de mudanças nas taxas de juros,
flutuações na taxa de câmbio, inflação e liquidez dos mercados de crédito e capital. Os riscos descritos abaixo
são aqueles os quais a Companhia acredita que podem afetá-la de maneira mais direta e significativa atualmente.
a)

Com relação a taxas de juros

Os empréstimos contraídos a taxas variáveis expõem a Companhia e suas controladas ao risco de taxa de juros
de fluxo de caixa.
Os empréstimos emitidos a taxas fixas expõem a Companhia ao risco de valor justo associado à taxa de juros.
Considerando que parte substancial dos empréstimos da Companhia está atrelada a taxas prefixadas, a
administração entende que o risco de mudanças significativas no resultado e nos fluxos de caixa é baixo.
Em linha com a Instrução CVM n° 475/08, o risco de mercado relacionado à taxa de juros foi cotejado estimandose um cenário provável de variação da taxa CDI e TJLP. As taxas foram estressadas em 25% e 50%, servindo
de parâmetro para os cenários possível e remoto, respectivamente. A tabela abaixo apresenta um resumo dos
cenários estimados levando-se em consideração, além da taxa e dos indicadores, a taxa média ponderada de
juros incidentes sobre os contratos:
Cenário provável
TJLP % a.a CDI % a.a
6,00

Posição 31/12/2017

b)

11,60

Operação

Cenário possível

Cenário remoto

TJLP % a.a CDI % a.a

TJLP % a.a CDI % a.a

7,500
Risco

14,498

9,000

17,397

Provável

Possível

Remoto

84.696

Emp. e Finaciamentos

Alta da TJLP

84.696

105.870

127.044

18.749

Emp. e Finaciamentos

Alta do CDI

18.749

23.436

28.124

Com relação a riscos cambiais

Decorrem da possibilidade da Companhia e suas Controladas virem a incorrer em perdas por causa de flutuações
nas taxas de câmbio, que reduzam valores nominais faturados ou aumentem valores captados no mercado.
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possuía uma exposição cambial líquida decorrente da diferença de
financiamentos, contas a pagar e contas a receber, denominados em euros e dólar, nos montantes de R$ 2.923
mil, não existindo nenhum instrumento de proteção cambial.
Em linha com a Instrução CVM n° 475/08, segue demonstrada abaixo análise de sensibilidade relativa à variação
do dólar americano em relação ao real sobre os saldos de empréstimos denominados nesta moeda. Para o
cenário I foi considerada a cotação de R$3,3622 por US$1,00 como a mais provável para 31 de dezembro de
2017. Para o cenário II, considerou-se a curva do dólar divulgada pela BM&F de Chicago Board of Trade de
R$3,2615 por US$1,00 para 31 de dezembro de 2017.
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4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado

Contrapartes
IFC

Dívida em
dólares
americanos

Dívida em reais
em 31 de
dezembro de 2017

Cenário II - Dólar
Futuro - BM&F

8.572

28.356

27.963

27.957

8.572

28.356

27.963

27.957

Efeito no resultado
Taxas utilizadas

Cenário I Expectativa

3,3080

393

399

3,2622

3,2615
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

A Companhia está atualmente envolvida em processos judiciais e administrativos sobre diversas questões legais,
tais como, cíveis, tributárias, trabalhistas e ambientais.

Visando atender ao item 4.3. do Formulário de Referência, foram selecionados os processos pela natureza da
causa e pela materialidade. No aspecto materialidade, foram considerados processos com contingência passiva
com valor superior a 1% do Patrimônio Líquido da Companhia que, em 31 de dezembro de 2017, era de R$
155.967.000,00 (cento e cinquenta milhões, novecentos e sessenta e sete mil reais), ou seja, materialidade
superior a R$ 1.559.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil reais). Quanto aos processos com
contingência ativa, foram considerados os processos com valor superior a 3% do Patrimônio Líquido da
Companhia, ou seja, R$ 4.679.000,00 (quatro milhões, seiscentos e setenta e nove mil reais).

A Companhia e suas controladas são parte em aproximadamente 2.400 (dois mil e quatrocentas) ações judiciais
e processos administrativos relacionados a matérias cíveis, fiscais, trabalhistas e ambientais. As contingências
em face das perdas prováveis e possíveis estimadas em 31 de dezembro de 2017 eram de R$ 252.924.000,00
(duzentos e cinquenta e dois milhões e novecentos e vinte e quatro mil reais). Nessa mesma data estava
provisionado no Balanço da Companhia o valor de R$ 105.115.000,00 (cento e cinco milhões e cento e quinze
mil reais) para fazer face às perdas prováveis, sem prejuízo das ações e processos cujas perdas não são
passíveis de estimativa de valor.

Processos Administrativos:

1 - Processo Administrativo Fiscal nº E-04/062.454/2011
a. juízo

Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro

b. instância

Instância Superior

c. data de instauração

01/06/2011
Impugnante: Apolo Tubos e Equipamentos S/A

d. partes do processo

e. valores, bens ou
direitos envolvidos

Impugnada: Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de
Janeiro
R$ 21.588.696,51 em dezembro/2017
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f. principais fatos

Impugnação ao Auto de Infração n° 03.325471-5, lavrado em
razão do não recolhimento do ICMS, em decorrência da
transferência interestadual de máquina para integralização
do aumento de capital da empresa Apolo Mecânica e
Estruturas Ltda. Em 1º instância foi julgada procedente a
autuação. Em 2ª instância, o Recurso Voluntário interposto
pela Impugnante foi julgado procedente. Aguarda-se decisão
do recurso interposto pela Secretaria Estadual de Fazenda
ao Pleno.

g. chance de perda
Remota
h. análise do impacto em
Pagamento do valor referido no item “e”
caso de perda do
processo
i. valor provisionado, se
Não há
houver

2 - Processo Administrativo Fiscal n° E-04/062.425/2011
a. juízo

Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro

b. instância

Instância Superior

c. data de instauração

27/06/2011
Impugnante: Apolo Tubos e Equipamentos S/A

d. partes do processo

Impugnada: Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de
Janeiro

e. valores, bens ou
direitos envolvidos

R$ 1.545.450,42 em dezembro/2017

f. principais fatos

Impugnação ao Auto de Infração n°03.320425-6 lavrado em
razão de suposto recolhimento a menor do ICMS incidente
na saída de mercadorias destinadas a consumidores finais
não contribuintes do ICMS, no período compreendido entre
janeiro/2006 e dezembro/2010. Decisão de 1ª instância
julgando procedente a autuação. Aguarda-se decisão
superior do Recurso interposto pela Impugnante.

g. chance de perda
Provável
h. análise do impacto em
Pagamento do valor referido no item “e”
caso de perda do
processo
i. valor provisionado, se
Não há
houver
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3 - Processo Administrativo nº 11080-011.036/2008-58
a. juízo

Delegacia da Receita Federal

b. instância

Instância Superior

c. data de instauração

18/09/2008

d. partes do processo

Requerente: GPC Química S.A.
Requerida: Secretaria da Receita Federal

e. valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 2.637.736,30 em dezembro/2017

g. chance de perda

Requerimento visando à compensação do saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de
2001, exercício 2002 para quitação de débitos
próprios. Em 1ª instância foi mantida a exigência
fiscal. Aguarda-se julgamento de 2ª instância.
Possível

h. análise do impacto em caso de
perda do processo

Saída dos recursos do Caixa da Companhia para
quitação do débito no valor referido no item “e”

i. valor provisionado, se houver

Não há

f. principais fatos

4 - Processo administrativo nº 13003-000.731/2008-32
a. juízo

Secretaria da Receita Federal

b. instância

2ª instância administrativa

c. data de instauração

14/03/2013

d. partes do processo

Requerente: GPC Química S/A
Requerida: Secretaria da Receita Federal do Brasil

e. valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 1.755.701,18 em dezembro/2017

g. chance de perda

Requerimento de Compensação de saldo negativo
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ, apurado no ano-calendário de 2007, com
débitos próprios. Decisão de 1ª instância
desfavorável para a Companhia. Aguarda-se
decisão de 2ª.
Possível

h. análise do impacto em caso de
perda do processo

Saída dos recursos do Caixa da Companhia para
quitação do débito no valor referido no item “e”

i. valor provisionado, se houver

Não há

f. principais fatos

5- Processo administrativo nº 16048.720414/2016-18
a. juízo

Secretaria da Receita Federal – Taubaté

b. instância

Receita Federal
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c. data de instauração

05/10/2016

d. partes do processo

Requerente: Apolo Tubulars S.A
Requerida: Receita Federal

e. valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 2.279.954,18 em maio/2018

g. chance de perda

Cobrança administrativa vinculada ao processo
administrativo nº 10860.720404/2014-51, tendo
como objeto a cobrança dos valores referentes aos
créditos deste processo, uma vez que a Receita
Federal entendeu que a compensação não havia
sido declarada. Desta carta cobrança, a
Companhia
interpôs
Recurso
hierárquico.
Aguarda-se decisão em instância superior.
Possível

h. análise do impacto em caso de
perda do processo

Pagamento do valor referido no item “e”

i. valor provisionado, se houver

Não há

f. principais fatos

6- Processo administrativo nº 12452.720235/2016-58
a. juízo

Secretaria da Receita Federal – Taubaté

b. instância

Delegado da Receita Federal

c. data de instauração

16/09/2016

d. partes do processo

Impugnado: Delegado da Receita Federal
Impugnante: Apolo Tubulars S.A

e. valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 3.908.513,45 em dezembro/2018

f. principais fatos

Impugnação ao Auto de Infração - cobrança de
débitos tributários relativos a IPI, II, PIS/CofinsImportação e AFRMM. Aguarda-se decisão de 1ª
instância.

g. chance de perda

Possível

h. análise do impacto em caso de
perda do processo

Pagamento do valor referido no item “e”

i. valor provisionado, se houver

Não há

7 - Processo administrativo nº 16045.720026/2016-67
a. juízo

Delegacia da Receita Federal – Ribeirão Preto

b. instância

Secretaria da Receita Federal do Brasil

c. data de instauração

14/09/2016

PÁGINA: 27 de 241

Formulário de Referência - 2018 - GPC PARTICIPACOES S.A.

Versão : 5

4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

d. partes do processo

Impugnante: Apolo Tubulars S.A
Impugnada: Secretaria da Receita Federal do
Brasil

e. valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 29.320.477,20 em dezembro/2017

f. principais fatos

g. chance de perda

Impugnação ao Auto de Infração para cobrança de
IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e
Imposto de Renda Retido na Fonte relativo aos
anos de 2010 a 2013. Em 1ª instância, a
impugnação foi julgada procedente em parte,
razão pela qual a empresa apresentou Recurso
Voluntário. Aguardando decisão de 2ª instância.
Possível

h. análise do impacto em caso de
perda do processo

Pagamento do valor referido no item “e”

i. valor provisionado, se houver

Não há

Processos Judiciais:
(i). Cíveis:

1 - Processo Judicial nº 0116330-24.2013.8.19.0001
a. juízo

7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro

b. instância

1ª instância

c. data de instauração

09/04/2013

d. partes do processo

Autor: GPC Participações S/A, GPC Química S.A
e Apolo Tubos e Equipamentos S.A.
Habilitante: Banco Industrial Comercial S.A. e
outros

e. valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 113.052.000,00 em dezembro/2017

f. principais fatos

Processo decorrente do pedido de Recuperação
Judicial apresentado pela GPC Participações S.A,
GPC Química S.A e Apolo Tubos e Equipamentos
S.A. (“Recuperandas”), deferido pelo juízo e em
fase de cumprimento do Plano de Recuperação
Judicial, aprovado pelos credores e homologado
pelo juízo. Aguarda-se o encerramento do
processo.

g. chance de perda

Remota

h. análise do impacto em caso de
perda do processo

Falência das Recuperandas

PÁGINA: 28 de 241

Formulário de Referência - 2018 - GPC PARTICIPACOES S.A.

Versão : 5

4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

i. valor provisionado, se houver

R$ 113.052.000,00 em dezembro/2017

2 - Processo Judicial nº 0162135-63.2014.8.19.0001
a. juízo

6ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro

b. instância

1ª instância

c. data de instauração

15/05/2014

d. partes do processo

Autora/Ré: GPC Química S.A. - Em Recuperação
Judicial
Ré/Reconvinte: Companhia Ultragaz S.A.

e. valores, bens ou direitos
envolvidos

f. principais fatos

g. chance de perda
h. análise do impacto em caso de
perda do processo

(a) R$ 68.661.809,00 em abril/2018 (principal)
(b) Impossível quantificar o valor na atual fase
processual (reconvenção)
Ação judicial com o objetivo de reaver os prejuízos
causados pela ré, Ultragaz, à GPC Química em
razão do descumprimento do Contrato de
Fornecimento de Dimetil Éter (“DME”) realizado
entre as partes. O processo está na fase de
produção de prova pericial.
A Ultragaz apresentou reconvenção para requerer
indenizações por alegados danos materiais e
moral, bem como multas contratuais. Aguarda-se
decisão de 1ª instância.
Possível
Em relação à ação principal: não entrada dos
recursos referidos no item “e”, alínea “a” acima, no
Caixa da Companhia;
Em relação à reconvenção: pagamento à
Reconvinte dos valores referidos no item “e”, alínea
“b”.

i. valor provisionado, se houver

Não há

3 - Processo Judicial nº 0022125-46.2007.4.02.5101
a. juízo

15ª Vara Federal do Rio de Janeiro

b. instância

STJ

c. data de instauração

25/08/2007

d. partes do processo

Autora: GPC Química S/A e outros
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Ré: CEF-Caixa Econômica Federal
e. valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 6.634.888,02 em dezembro/2017

g. chance de perda

Inclusão dos índices expurgados na atualização
monetária de depósito judicial efetuado, para que a
quantia já levantada guarde equivalência com a
originalmente depositada. Em 07.10.2011 foi
julgado improcedente o pedido autoral. Em
18.09.2013 foi dado parcial provimento ao recurso
de apelação da GPC para condenar a CEF a
atualizar os valores dos depósitos judicias das
autoras com a inclusão dos índices ali previstos.
Entretanto, considerou que não deviam incidir os
juros sobre os depósitos judiciais. Assim, a GPC
recorreu da decisão, juntamente com a CEF. Ambas
interpuseram RESP que aguardam remessa para o
STJ.
Possível

h. análise do impacto em caso de
perda do processo

Não entrada dos recursos referidos no item “e”
acima no Caixa da Companhia

i. valor provisionado, se houver

Não há

f. principais fatos

4 - Processo Judicial nº 0403656-38.2013.8.19.0001
a. juízo

Cartório da 48ª Vara Cível

b. instância

STJ

c. data de instauração

22/11/2013
Autora: HZT SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.

d. partes do processo
Ré: GPC QUÍMICA S.A.
e. valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 24.038.594,50 em maio/2018

f. principais fatos

A HZT ajuizou ação de cobrança a fim de cobrar a
multa pela rescisão unilateral pela GPC Química do
contrato de tratamento e fornecimento de água na
UPI de Benfica no valor histórico de R$
11.343.265,83. Apesar de a Companhia ter sido
condenada em 1ª instância ao pagamento da
referida multa, esta decisão foi reformada em 2ª
instância, sendo julgado totalmente improcedente o
pedido autoral. Desta forma, foi extinta a obrigação
de pagamento pela Companhia. Esta decisão ainda
não transitou em julgado, pois a HZT interpôs
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Agravo em Resp (AREsp 938257), o qual está
pendente de julgamento.

g. chance de perda

Possível

h. análise do impacto em caso de
perda do processo

Pagamento à Autora dos valores referidos no item
“e” acima

i. valor provisionado, se houver

Não há

5 - Processo Judicial nº 5002042-17.2017.4.04.7008
a. juízo

1ª Vara Federal de Paranaguá/PR

b. instância

1ª instância

c. data de instauração

21/07/2005

d. partes do processo

Autor: Instituto GT3 - Grupo de Trabalho do
Terceiro Setor
Ré: GPC Química S/A e Outros

e. valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 101.000.000,00 em julho/2005

f. principais fatos

A autora visa o ressarcimento ao fundo de
compensações por danos ambientais, em face do
derramamento de óleo combustível, óleos
lubrificantes e carga a bordo do Navio NT Vicuña,
que explodiu em 15.11.2004 no Porto de
Paranaguá/PR.
Processo sobrestado, uma vez que se aguarda
decisão definitiva do processo repetitivo em trâmite
no STJ (RESP nº 1.596081/PR e 1.602106/PR),
acerca da uniformização do tema, o qual já teve
decisão favorável à GPC Química e outros réus,
sob argumento da inexistência de nexo causal
capaz de vincular o resultado do evento danoso ao
comportamento as empresas rés que, no caso da
GPC Química, sendo mera adquirente da carga
transportada, em nada teria contribuído para o
acidente, nem sequer de forma indireta. Aguardase decisão dos Embargos de Declaração nos
Recursos Especiais acima mencionados.
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g. chance de perda

Remota

h. análise do impacto em caso de
perda do processo

Pagamento do valor referido no item “e”

i. valor provisionado, se houver

Não há

6 - Processo Judicial nº 2007.70.08.001549-6
a. juízo

1ª Vara Federal de Paranaguá/PR

b. instância

1ª instância

c. data de instauração

07/11/2007
Autora: União Federal

d. partes do processo

Ré: GPC Química S/A e Outros

e. valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 1.377.080,00 em novembro/2007
A autora busca o ressarcimento pelo seguro
desemprego pago aos pescadores, em virtude do
derramamento de óleo combustível, óleos
lubrificantes e carga a bordo do Navio NT Vicuña
que explodiu em 15.11.2004, resultando na
proibição da pesca na baía de Paranaguá, imposta
pela Instituto Ambiental do Paraná e pelo IBAMA.
Processo sobrestado, uma vez que se aguarda
decisão definitiva do processo repetitivo em trâmite
no STJ (RESP nº 1.596081/PR e 1.602106/PR),
acerca da uniformização do tema, o qual já teve
decisão favorável à GPC Química e outros réus,
sob argumento da inexistência de nexo causal
capaz de vincular o resultado do evento danoso ao
comportamento as empresas rés que, no caso da
GPC Química, sendo mera adquirente da carga
transportada, em nada teria contribuído para o
acidente, nem sequer de forma indireta. Aguardase decisão dos Embargos de Declaração nos
Recursos Especiais acima mencionados.
Remota

f. principais fatos

g. chance de perda
h. análise do impacto em caso de
perda do processo

Pagamento do valor referido no item “e”

i. valor provisionado, se houver

Não há

7 - Processo Judicial nº 2007.51.01.015803-4
a. juízo

23ª Vara Federal do Rio de Janeiro
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b. instância

Tribunal Federal

c. data de instauração

25/06/2007
Autora: Apolo Tubos e Equipamentos S/A e outro

d. partes do processo
Ré: CEF-Caixa Econômica Federal
e. valores, bens ou
direitos envolvidos

R$ 4.165.876,30 em dezembro/2017

f. principais fatos

Inclusão dos índices expurgados na atualização monetária
de depósito judicial efetuado, para que a quantia já levantada
guarde equivalência com a originalmente depositada.
Recorremos da sentença de 1ª instância que julgou extinto o
processo por considerar que a empresa deveria ter pleiteado
incidentalmente e não em ação específica. Aguarda-se
decisão de 2ª instância.

g. chance de perda
h. análise do impacto em
caso de perda do
processo
i. valor provisionado, se
houver

Possível
Não entrada dos recursos referidos no item “e” acima no
Caixa da Companhia
Não há

8 - Processo Judicial nº 0218440-95.2017.4.02.5101
a. juízo

17ª Vara Federal do Rio de Janeiro

b. instância

1ª instância

c. data de instauração

05.12.2017

d. partes do processo

Autor: Concessionária Ponte Rio-Niterói S/A –
Ecoponte
Réu: GPC Química S/A

e. valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 6.040.701,84 em dezembro/2017

f. principais fatos

g. chance de perda

Refere-se à desapropriação da área 03 de
Benfica/RJ situada na Rua Carlos Seixas, nº 1.387
(fundo da propriedade), objeto da matrícula 67.321
do 3º RGI. Propõe a indenização no valor total de
R$ 6.040,701,84, sendo R$ 5.393.668,44 referente
a 83% da terra nua e R$ 647.033,40 referente às
benfeitorias, cujos valores já se encontram
depositados em juízo. Aguarda-se decisão de 1ª
instância.
N/A
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h. análise do impacto em caso de
perda do processo
i. valor provisionado, se houver

N/A, tendo em vista que a totalidade do valor da
indenização será recebida pelo credor hipotecário
(International Financial Corporation).
Não há

(ii). Tributários:
1 - Processo Judicial nº 2007.34.00.004106-0
a. juízo

7ª Vara Federal do Distrito Federal

b. instância

STF

c. data de instauração

06/02/2007

d. partes do processo

Autora: GPC Química S.A. e Apolo Tubos e
Equipamentos S.A.
Ré: União Federal

e. valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 51.994.000,00 em dezembro/2017

f. principais fatos

g. chance de perda
h. análise do impacto em caso de
perda do processo

i. valor provisionado, se houver

Ação ordinária visando a exclusão do ICMS da
base de cálculo das contribuições PIS/COFINS. A
sentença julgou procedente o pedido. A União
interpôs recurso de apelação, pelo que o processo
encontra-se aguardando julgamento em 2ª
instância. O recurso da União foi sobrestado em
10/04/2017 até julgamento final do STF sobre a
matéria (REXT 574.706 PR). Aguarda-se efeitos
da modulação.
Remota
Conversão dos depósitos judiciais em renda da
União (R$ 46.011.000,00) no Caixa da Companhia
e pagamento da diferença em aberto (R$
5.983.000,00)
R$ 51.994.000,00 em dezembro/2017

2 - Processo Judicial nº 1003657-54.2017.4.01.3400
a. juízo

6ª Vara Federal de Brasília

b. instância

1ª instância

c. data de instauração

31/05/2017

d. partes do processo

Autora: Apolo Tubos S/A
Réu: Fazenda Nacional

e. valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 15.905.298,36 em junho/2018

f. principais fatos

Manutenção da empresa no Parcelamento da
L.12.996/14 na modalidade Receita Federal
demais débitos, mediante depósito do DARF
“saldo Devedor”. Em 1ª instância, foi indeferido o
pedido liminar; razão pela qual protocolou-se
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g. chance de perda

Agravo de Instrumento, onde foi concedida a
ordem e manteve os débitos no parcelamento até
o presente momento. Aguardando decisão
definitiva.
Possível

h. análise do impacto em caso de
perda do processo

Exclusão da Autora do parcelamento referido no
item “f” e cobrança do valor referido no item “e”

i. valor provisionado, se houver

Não há

3 - Processo Judicial nº 0057502-84.2014.4.01.3800
a. juízo

6ª Vara Federal de Belo Horizonte

b. instância

Tribunal Regional Federal de Minas Gerais

c. data de instauração

18.07.2014

d. partes do processo

Autor: GPC Química S/A
Réu: União Federal

e. valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 26.264.760,11 em maio/2018

g. chance de perda

Promover a execução da parte do crédito relativa
a cessão de direitos da empresa Coop. Guaxupé.
Em 1ª instância foi jugado improcedente o pedido
autoral. Aguarda-se decisão de 2ª instância.
Possível

h. análise do impacto em caso de
perda do processo

Não entrada dos recursos referidos no item “e”
acima no Caixa da Companhia.

i. valor provisionado, se houver

Não há

f. principais fatos

4 - Processo judicial nº 0001380-79.2011.8.26.0323
a. juízo

Setor de Execução Fiscal - Lorena

b. instância

1ª instância

c. data de instauração

02/03/2011

d. partes do processo

Exequente: Estado de São Paulo
Executado: Apolo Tubulars S.A

e. valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 2.548.880,52 em dezembro/2017

f. principais fatos

Execução fiscal de débito inscrito na Certidão de
Dívida Ativa nº 1.006.833.451, decorrente do AI
3.118.228-8, em razão da não comprovação da
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exportação de mercadorias. Aguarda-se decisão
de 1ª instância.

g. chance de perda

Possível

h. análise do impacto em caso de
perda do processo

Pagamento do valor referido no item “e”

i. valor provisionado, se houver

Não há
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1 - Processo Judicial nº 0160005-03.2014.8.19.0001
a. juízo

6ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro

b. instância

1ª instância

c. data de instauração

14/05/2014

d. partes do processo

Autora: Sky Investiments Ltda e E.M. Equities
Participações Ltda
Réus: GPC Participações S.A., Emilio Salgado Filho,
Alcides Morales Filho, Wanderlei Passarella, Carlos
Eduardo de Sa Baptista, Zélia Maria Peixoto Palhares,
Amin Alvares Murad, Luiz Fernando Cirne Lima, Jose
Gustavo Teixeira Leite, Inês Correa de Souza
(administradores/ex-administradores)

e. valores, bens ou direitos
envolvidos

N/A para Companhia
Ação Anulatória de atos societários (aprovação das
contas, havidas nas Assembleias Gerais Ordinárias
realizadas em maio/2012 e maio/2013) cumulada com
indenizatória apenas em face dos administradores/exadministradores. Aguarda-se decisão de 1ª instância.
Possível

f. principais fatos

g. chance de perda
h. análise do impacto em caso de
perda do processo
i. valor provisionado, se houver

Para Companhia: nulidade de atos de aprovação das
contas, havidas nas Assembleias Gerais Ordinárias
realizadas em maio/2012 e maio/2013.
Não há

2 - Processo Judicial nº 0019382-44.2018.8.19.0001
a. juízo

6ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro

b. instância

1ª instância

c. data de instauração

26/01/2018

d. partes do processo

Autora: GPC Química S.A. e Apolo Tubos e
Equipamentos S.A.
Réu: João Paulo Jabour Brunet

e. valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 100.000,00 em janeiro/2018

f. principais fatos

Ação Indenizatória em face de ex membro do Conselho
de Administração por não cumprimento de deveres
fiduciários. Aguardando citação do réu para
apresentação de eventual defesa.

g. chance de perda

Possível

h. análise do impacto em caso de
perda do processo

Não entrada dos recursos referidos no item “e” acima no
Caixa da Companhia.

i. valor provisionado, se houver

Não há
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3 - Processo Judicial nº 0296106-42.2017.8.19.0001
a. juízo

2ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro

b. instância

1ª instância

c. data de instauração

20.11.2017

d. partes do processo

Autora: GPC Química S.A. e Apolo Tubos e
Equipamentos S.A.
Réu: Carlos Eduardo Bulhões Pedreira

e. valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 100.000,00 em janeiro/2018

f. principais fatos

Ação Indenizatória em face de ex membro do Conselho
de Administração por não cumprimento de deveres
fiduciários. Aguardando decisão de 1ª instância.

g. chance de perda

Possível

h. análise do impacto em caso de
perda do processo

Não entrada dos recursos referidos no item “e” acima no
Caixa da Companhia

i. valor provisionado, se houver

Não há

4 - Processo Judicial nº 0415843-78.2013.8.19.0001
a. juízo

7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro

b. instância

2ª instância

c. data de instauração

04/12/2013

d. partes do processo

Autora: Sky Investiments Ltda e outro(s)
Réu: GPC Participações S/A

e. valores, bens ou direitos
envolvidos

N/A
Ação proposta visando a nulidade de deliberações
sociais havidas na Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia realizada em 10/10/2013 (“AGE”), que
alteraram cláusulas do Estatuto Social da Companhia.
Sentença de 1ª instância com parcial provimento.
Aguardando decisão de 2ª instância.

f. principais fatos

g. chance de perda

Possível

h. análise do impacto em caso de
perda do processo

Restabelecimento das cláusulas do Estatuto Social
alteradas na AGE

i. valor provisionado, se houver

Não há

5 - Processo Judicial nº 0206552-33.2016.8.19.0001
a. juízo

7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro

b. instância

1ª instância

c. data de instauração

22/06/2016
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d. partes do processo

Autora: GPC Participações S/A
Réu: Sky Investiments Ltda

e. valores, bens ou direitos
envolvidos

N/A

g. chance de perda

Ação Declaratória em apenso à ação nº 041584378.2013.8.19.0001, visando declarar a validação de
todas as deliberações tomadas na Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária realizada em 07/06/2016.
Aguarda-se decisão de 1ª instância.
Possível

h. análise do impacto em caso de
perda do processo

N/A

i. valor provisionado, se houver

Não há

f. principais fatos

6 - Processo Judicial nº 0127697-11.2014.8.19.0001
a. juízo

7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro

b. instância

1ª instância

c. data de instauração

15/04/2014

d. partes do processo

Autora: GPC Participações S.A. e outros
Ré: Sky Investiments Ltda

e. valores, bens ou direitos
envolvidos

N/A

g. chance de perda

Ação declaratória incidental à ação nº 041584378.2013.8.19.0001 a fim de declarar válidas as
deliberações
havidas
na
Assembleia
Geral
Extraordinária ocorrida em 10/10/2013. Sentença de 1ª
instância com parcial provimento. Aguardando prazo
para interposição de recurso para 2ª instância.
Provável

h. análise do impacto em caso de
perda do processo

N/A

i. valor provisionado, se houver

Não há

f. principais fatos

7 - Processo Judicial nº 0168993-42.2016.8.19.0001
a. juízo

7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro

b. instância

1ª instância

c. data de instauração

23/05/2016

d. partes do processo

Autora: Sky Investiments Ltda
Ré: GPC Participações S.A.
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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

e. valores, bens ou direitos
envolvidos

N/A

f. principais fatos

Ação visando anular a alteração do artigo 31 do Estatuto
Social da Companhia e o grupamento das ações da
Companhia, realizados em atendimento à solicitação da
B3. Aguardando decisão de 1ª instância.

g. chance de perda

Possível

h. análise do impacto em caso de
perda do processo

Declaração de nulidade das alterações referidas no item
“f”.

i. valor provisionado, se houver

Não há

8 - Processo Judicial nº 0079926-37.2014.8.19.0001
a. juízo

7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro

b. instância

1ª instância

c. data de instauração

11/03/2014

d. partes do processo

Autora: GPC Participações S.A. e outros
Rés: Sky Investiments Ltda e outros

e. valores, bens ou direitos
envolvidos

N/A

g. chance de perda

Medida Cautelar apresentada pela Companhia a fim de
possibilitar a não convocação da Assembleia tal como
requerida pelas rés Sky Investments e E.M. Equities e
Participações, ou, subsidiariamente, garantir o direito de
voto do Bloco de Controle. Deferida liminar para garantir
aos autores em Assembleia Geral de Acionistas ou em
toda e qualquer reunião prévia que seja realizada para
instrução de voto, o pleno exercício dos direitos
inerentes à condição de titulares de ações da GPC, em
especial, para votarem sobre todas as deliberações.
Fase de produção de prova.
Aguardando decisão de 1ª instância.
Possível

h. análise do impacto em caso de
perda do processo

N/A

i. valor provisionado, se houver

Não há

f. principais fatos

9 - Processo Judicial nº 009685543.2017.8.19.0001
a. juízo

4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro

b. instância

1ª instância

c. data de instauração

25/04/2017
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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

d. partes do processo

Autora: GPC Participações S.A.
Ré: Sky Investiments Ltda

e. valores, bens ou direitos
envolvidos

N/A

g. chance de perda

Trata-se de Ação Anulatória visando a suspensão da
realização da Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia convocada pela ré Sky para o dia
28/04/2017. Liminar deferida para suspender a
realização da Assembleia Geral Extraordinária da GPC
Participações S.A. convocada pela Sky Investments
Ltda. para o dia 28.04.2017. Fase de produção de
prova.
Aguarda-se decisão de 1ª instância.
Possível

h. análise do impacto em caso de
perda do processo

N/A

i. valor provisionado, se houver

Não há

f. principais fatos

10 - Processo Judicial nº 0130034-70.2014.8.19.0001
a. juízo

7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro

b. instância

1ª instância

c. data de instauração

16/04/2014

d. partes do processo

Autores: GPC Participações S.A. e outros
Rés: Sky Investiments Ltda e outros

e. valores, bens ou direitos
envolvidos

Impossível quantificar o valor na atual fase processual

f. principais fatos

Ação ordinária para fins de condenar as rés a indenizar
e compensar os autores por danos decorrentes de
abusos perpetrados por acionistas minoritários.
Aguarda-se decisão de 1ª instância.

g. chance de perda

Possível

h. análise do impacto em caso de
perda do processo

Não entrada dos recursos no Caixa da Companhia, a
serem apurados no curso da ação

i. valor provisionado, se houver

Não há

11 - Processo Judicial nº 0277100-39.2009.5.09.0654
a. juízo

1ª Vara do Trabalho de Araucária/PR

b. instância

1ª Instância

c. data de instauração

04/11/2009
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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

d. partes do processo
e. valores, bens ou direitos
envolvidos

f. principais fatos

Reclamante: G. C. (ex-administrador da GPC Química
S.A.)
Reclamadas:
GPC
Química
S.A.
e
GPC
Participações S.A.
Imóvel localizado na Rua João Benato Valle, com
medidas e confrontações constantes na matrícula nº
70.887 da 9ª Circunscrição do Registro de Imóveis de
Curitiba/PR
Reclamação Trabalhista ajuizada por ex-administrador
da Companhia na qual este pretende o reconhecimento
de direitos trabalhistas próprios de um empregado, bem
como seja transferido o imóvel alegadamente prometido
ao reclamante. A Companhia foi condenada a transferir
a titularidade do imóvel referido no item “e” acima para o
reclamante (em fase de efetivação da transferência) e,
ainda, ao reconhecimento do vínculo empregatício

g. chance de perda

N/A

h. análise do impacto em caso de
perda do processo

N/A

i. valor provisionado, se houver

Não há
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4.5 - Processos sigilosos relevantes

Não há processos relevantes que não tenham sido previamente revelados.
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto

Não há processos relevantes que não tenham sido previamente revelados.

PÁGINA: 44 de 241

Formulário de Referência - 2018 - GPC PARTICIPACOES S.A.

Versão : 5

4.7 - Outras contingências relevantes

Não há outras contingências relevantes que não tenham sido previamente reveladas.
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4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados

A Companhia tem seus valores mobiliários custodiados no mesmo país de origem.
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos

a) se a Companhia 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 a Companhia não adotou uma política
Considerando a sua característica de holding, a Companhia não adota uma política formal de gerenciamento de
riscos.
b) os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:
Não se aplica
c) a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da
política adotada
Não se aplica
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado

a) se a Companhia possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado,
destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso
negativo, as razões pelas quais a Companhia não adotou uma política
Considerando a sua característica de holding, a Companhia não adota uma política formal de gerenciamento de
riscos de mercado.
b) os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver,
incluindo:
Não se aplica

c) a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política
adotada
Não se aplica
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5.3 - Descrição dos controles internos

a) as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando
eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las
Considerando a sua característica de holding, a Companhia não adota uma política formal de prática de controles
internos.
b)

as estruturas organizacionais envolvidas

Não se aplica

c) se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração da Companhia,
indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento
Não se aplica
d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado,
preparado e encaminhado à Companhia pelo auditor independente, nos termos da regulamentação
emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente
O auditor independente não apontou deficiências ou recomendações.
e) comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado
pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas
O auditor independente não apontou medidas corretivas a serem adotadas.
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5.4 - Programa de Integridade

a) se a Companhia possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção,
detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando,
em caso positivo:
i)

os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos
identificados pela Companhia, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as
políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

Considerando a sua característica de holding e não possuir funcionários, a Companhia não adota regras formais
voltadas às práticas em questão.

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 da Companhia a que se reportam, e os mecanismos de garantia da
independência de seus dirigentes, se existentes

Não se aplica

iii)

se a Companhia possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:
se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se
abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados;
se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são
treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema;
as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o
documento onde essas sanções estão previstas;
órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso a Companhia divulgue o código de conduta, locais na rede
mundial de computadores onde o documento pode ser consultado.

Não se aplica

b) se a Companhia possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:
se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros ;
se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de
empregados;
se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé;
órgão da Companhia responsável pela apuração de denúncias.

Considerando a sua característica de holding e não possuir funcionários, a Companhia não adota canal de
denúncia.
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5.4 - Programa de Integridade

c) se a Companhia 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
A Companhia não possui procedimento formal para processos de fusão, aquisição e de reestruturações
societárias.

d) caso a Companhia não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a
prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública,
identificar as razões pelas quais a Companhia não adotou controles nesse sentido
A Companhia não adota regrais formais voltadas às práticas em questão dado a sua característica de holding e
não possuir funcionários.
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5.5 - Alterações significativas

Não houve alterações significativas nos principais riscos aos quais a Companhia está exposta, bem como em
suas práticas de gerenciamento dos mesmos.
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5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

A Companhia julga não haver outras informações relevantes acerca de gerenciamento de riscos e controles
internos.
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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

01/10/1997

Forma de Constituição do Emissor

A GPC Participações foi constituída em 1º de outubro de 1997 por cisão da
Refinaria de Petróleo de Manguinhos S.A., conforme atos constitutivos.

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

20/11/1997
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•

A GPC Participações é criada como companhia de capital aberto, atuando principalmente no
setor químico e petroquímico.

•

Sua constituição se dá para receber todos os ativos não ligados às atividades de refino da
Refinaria de Petróleos de Manguinhos, sendo essas Prosint, Synteko, Metanor e Copenor.

•

Com a intenção de concentrar os negócios industriais na GPC Participações, esta incorpora
parte da Apolo Tubos e Equipamentos.
Passa a atuar nos segmentos de tubos de aço e químico e petroquímico.
Prosint Química (posteriormente incorporada pela GPC Química) adquire parte dos ativos da
então RM Materiais Refratários Ltda. (atual Senergen Energia Renovável S.A.), dando
sequência à concentração de negócios industriais nesta holding.
Para atender ao crescente mercado de óleo e gás, a Apolo Tubos, em associação com a Lone
Star Brasil, constitui a Apolo Tubulars.
Posteriormente a Lone Star Brasil foi adquirida pela US Steel.
A Synteko Produtos Químicos altera sua denominação social para GPC Química e incorpora a
Prosint Química.
Em agosto, a GPC Participações promove o desdobramento das suas ações a fim de aumentar
a liquidez do papel.
Paralelamente, realiza a capitalização de R$60 MM por meio de Oferta
Privada de Ações com o objetivo de melhorar a estrutura de capital da Cia., diminuindo
custos financeiros e resgatando a capacidade de investimento das empresas operacionais do
Grupo.

1997

1999

•
2004

•

2006

•

2007

•
•

2011
•

2012

•

Versão : 5

A GPC Participações promoveu um programa de otimização de custos e consolidou a estrutura
administrativa de suas investidas, ensejando o aproveitamento das sinergias existentes.
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6.3 - Breve histórico

•
2013

•
•
•
•

Prorrogação do prazo para cumprimento do Plano de Recuperação
Judicial.
Transferência das unidades de formol de Gravataí para Araucaria.

•
•

Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial.
Transferência das unidades de resinas de Gravataí para Araucaria.

•

Aumento de Capital com a emissão de 384.787 ações preferenciais em cumprimento ao Plano
de Recuperação Judicial.

•

Em dezembro de 2017 a Apolo Tubulars recomprou 50% de suas ações pertencentes a US
Steel, passando a Apolo Tubos a deter 100% do capital da Cia.

2015

2016

GPC Química encerra operação das plantas de Metanol e DME, localizadas em Benfica/RJ,
descontinuando a produção de metanol próprio, passando a utilizar em suas unidades de
resinas exclusivamente o metanol adquirido de terceiros.
GPCPar e suas investidas – Apolo Tubos e GPC Química – têm aprovado Plano de Recuperação
Judicial.
GPC Química aliena sua participação na Senergen .

2017
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial

Visando proteger o valor dos ativos, atender de forma organizada e racional aos interesses da
coletividade de seus credores e, principalmente, à manutenção da atividade econômica e do seu valor
de mercado, a controladora GPC Participações, em conjunto com suas controladas GPC Química e
Apolo Tubos, ingressou, em abril de 2013, com pedido de recuperação judicial, deferido em 27 de maio
de 2013.
Em julho de 2013 foi apresentado o Plano de Recuperação Judicial, que abrange a estratégia a ser
tomada pela Companhia, demonstrando, dentre outros aspectos, a viabilidade econômica do referido
Plano, discriminando os meios de recuperação a serem utilizados. A Recuperação envolverá a
alienação de parte dos ativos revertendo-se o valor apurado com a venda do terreno de Benfica da
GPC Química para liquidação de todas as dívidas concursais das Recuperandas e de outros ativos
cujos recursos serão revertidos para recomposição do fluxo de caixa das empresas, reforçando seu
capital de giro e viabilizando novos investimentos.
Em 11 de dezembro de 2013, o Juízo da 7ª Vara Empresarial da Capital do Estado do Rio de Janeiro
declarou aprovado e homologou o Plano de Recuperação Judicial e seu aditivo, apresentados de forma
consolidada pela Companhia e suas controladas Apolo Tubos e Equipamentos S.A. e GPC Química
S.A. (“Recuperandas”) nos autos do respectivo processo judicial (processo nº 011633024.2013.8.19.0001, em trâmite no referido Juízo), e concedeu a Recuperação Judicial das
Recuperandas, publicada em 07 de janeiro de 2014.
Em 05 de agosto de 2015 foi aprovado, em Assembleia Geral de Credores, a prorrogação por 6 (seis)
meses o prazo originalmente previsto no Plano de Recuperação Judicial, para a alienação da “UPI
Terreno Benfica.
Em 14 de julho de 2016 foi aprovado, em Assembleia Geral de Credores, a suspensão da AGC pelo
prazo de 60 dias para que fossem negociadas e apresentadas alternativas de liquidez para a alienação
da UPI Terreno de Benfica, as quais deverão ser informadas aos credores no prazo de 30 dias.
Em AGC realizada em 19 de outubro de 2016, foi aprovado pela maioria dos credores o aditivo ao
Plano de Recuperação Judicial.
Em 18 de novembro de 2016, a Administração informou ao mercado e aos seus acionistas por meio de
Fato Relevante, a homologação do Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial pelo Juízo da 7° Vara
empresarial da Capital do Estado do Rio de Janeiro.
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6.6 - Outras informações relevantes

Não há outras informações relevantes a serem divulgadas pela Companhia.
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas

A GPC Participações S.A. é uma sociedade por ações, de capital aberto, constituída
em 1º de outubro de 1997, que tem por objeto social participar de outras sociedades
como sócia ou acionista, cujas principais participações societárias em empresas são
as seguintes:

• GPC Química S.A. GPC Química S.A. (“GPC Química”)

Sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro, tinha
como objetivo principal a industrialização e comercialização de metanol, passando a
priorizar a produção de resinas termofixas para a indústria de painéis de madeira
reconstituída (madeira aglomerada/compensada e MDF) e a fabricação de formol. A
GPC Química possui uma unidade industrial situada no Rio de Janeiro/RJ destinada à
produção de metanol e de dimetiléter (DME). Em virtude da inexistência de uma
política de gás natural, principal matéria-prima para produção do metanol, e pelos
constantes aumentos de preço, obrigando a empresa a operar com margens cada vez
menores, a Companhia, em setembro de 2013, decidiu pela descontinuidade da
produção própria de metanol, passando a utilizar exclusivamente o metanol adquirido
de terceiros, interrompendo a operação na unidade de Benfica. Adicionalmente, possui
três plantas para a produção de resinas termofixas, sendo duas em operação,
estrategicamente localizadas em Araucária/PR e Uberaba/MG, e a terceira situada em
Gravataí/RS em processo de desmobilização e transferência para o site de Araucária
tendo em vista a crescente demanda nesta região. .

• Apolo Tubos e Equipamentos S.A.

É uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro,
cujo objetivo é a exploração da indústria do aço em todas as suas modalidades, em
especial a fabricação de tubos para os mercados de construção civil e automobilístico,
além de participação em outras sociedades, como sócia ou acionista.

• Apolo Tubulars S.A. (“Apolo Tubulars”)
Sociedade anônima de capital fechado, tem o objetivo de produzir tubos de aço
especiais para atender principalmente o seguimento de petróleo e gás. Em dezembro
de 2017 a Apolo Tubulars recomprou 50% de suas ações pertencentes a US Steel,
passando a Apolo Tubos a deter 100% do capital da Cia.
Com a recompra de ações é estimado que Grupo obtenha ganho de escala, redução
de custos através de sinergias e diversificação e ampliação do seu mercado de
atuação.

1
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista
A companhia não possui informações de sociedades de economia mista.

1
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais

a)

Produtos e serviços comercializados

Segmento de Tubos de Aço
Em 2017, foram comercializados pela Apolo Tubos e Equipamentos S.A. 29.159 t de tubos de aço;
Em 2016, foram comercializados pela Apolo Tubos e Equipamentos S.A. 32.696 t de tubos de aço;
Em 2015, foram comercializados pela Apolo Tubos e Equipamentos S.A. 34.082 t de tubos aço;
Os principais produtos comercializados referentes ao mercado de tubos de aço são:
Tubos de Condução: utilizados na condução de materiais sólidos, líquidos, pastosos ou gasosos, são
comumente utilizados nas instalações hidráulicas prediais e industriais, de água, gás e ar comprimido, dentre
outros setores. Fornecidos sem revestimento ou galvanizados por imersão a quente;
Tubos Eletrodutos: utilizados em instalações industriais, residenciais e comerciais, como protetores de cabos,
fios elétricos e de telefonia. São galvanizados por imersão a quente, em peças de 3 metros de comprimento,
rosqueadas e com uma luva em uma das extremidades
Tubos API / OCTG: utilizados na exploração e produção (E&P) de petróleo e gás, os tubos de revestimento
(casing), de produção (tubing) e curtos (pup joint) são fornecidos com extremidades forjadas (EU) ou não (NU) e
rosqueadas com conexões API, Premium ou Semipremium.
Segmento Químico
Em 2017, foram comercializados pela GPC Química S.A. 300.200 t de resinas termofixas;
Em 2016, foram comercializados pela GPC Química S.A. 275.560 t de resinas termofixas;
Em 2015, foram comercializados pela GPC Química S.A. 225.161 t de resinas termofixas;
Os principais produtos comercializados referentes ao mercado de resinas termofixas são:
Resinas para painéis de madeira: utilizadas na indústria de painéis de madeira reconstituída, MDF, MDP e
OSB, são produzidas com a mais moderna tecnologia disponível mundialmente, estando a GPC Química S.A.
apta a produzir resinas para painéis de madeira particulada com baixa emissão de formol e boa reatividade.
Resinas para impregnação: utilizadas para impregnação de papéis, são compatíveis com todos os
antiespumantes comercialmente disponíveis, agentes umectantes e catalisadores que podem ser adicionados
ao banho de impregnação, são fornecidas nas formas ureica e melamínica.

b)

Receita proveniente dos segmentos e sua participação na receita líquida da Companhia
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais

Em 31 de dezembro de 2017

Faturamento de vendas
Faturamento de serviços

467.006
-

160.746
594

627.752
594

Total da receita operacional bruta
Impostos sobre receita bruta
Cancelamentos e abatimentos
Descontos comerciais
IPI sobre vendas

467.006
(79.121)
(4.371)
(522)
(19.879)

161.340
(27.697)
(6.690)
(6.190)

628.346
(106.818)
(11.061)
(522)
(26.070)

Deduções da receita bruta
Receita Líquida
Participação da recceita líquida por segmento
em relação à receita líquida total

c)

Segmento
Segmento
Companhia
Químico
Tubos de Aço
Consolidada
Consolidado Consolidado

(103.893)

(40.577)

(144.471)

363.112

120.762

483.875

75%

25%

100%

Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido da Companhia

Em 31 de Dezembro de 2017

Faturamento de vendas

Segmento
Químico
Consolidado

467.006

Segmento
Companhia
Tubos de Aço
Consolidada
Consolidado

160.746

627.752

594

594

467.006

161.340

628.346

Impostos sobre receita bruta

(79.121)

(27.697)

(106.818)

Cancelamentos e abatimentos

(4.371)

(6.690)

(11.061)

Descontos comerciais

(522)

-

(522)

IPI sobre vendas

(19.879)

(6.190)

(26.070)

(103.893)

(40.577)

(144.471)

Faturamento de serviços

Total da receita operacional bruta

Deduções da Receita Bruta

PÁGINA: 62 de 241

Formulário de Referência - 2018 - GPC PARTICIPACOES S.A.

Versão : 5

7.2 - Informações sobre segmentos operacionais

Receita Líquida

363.112

120.762

483.875

Custos Operacionais

(293.639)

(115.731)

(409.369)

Lucro bruto operacional
Margem bruta %

69.474
19,1%

5.032
4,2%

74.506
15,4%

38.474
10,6%

67.886
56,2%

106.360
22,0%

Lucro líquido do exercício
Margem líquida %
Participação do lucro líquido por
segmento em relação ao lucro líquido
da Companhia

36%

64%

100%
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais

a)

Características do processo de produção

Segmento de Tubos de Aço
A Apolo Tubos e Equipamentos S.A. tem capacidade de produzir tubos nas dimensões compreendidas na
faixa 20 mm a 219 mm de diâmetro, com acabamento preto ou galvanizado, utilizando aço de baixo percentual
de carbono laminado a quente como matéria prima para a fabricação de tubos de aço carbono com solda
longitudinal por resistência elétrica com indução de alta frequência.
No processo de fabricação de tubos, há 3 etapas, conforme o caso, a destacar: i) corte das bobinas em fitas com
larguras para atender a cada diâmetro; ii) processo de conformação a frio em maquinas denominadas
formadoras. Nesta etapa finaliza-se a fabricação dos tubos pretos e; iii) processo de galvanização, onde os tubos
são mergulhados num banho de zinco a 450° C., resultando em tubos protegidos contra corrosão.
A Apolo Tubulars S.A. tem capacidade para produzir tubos para óleo e gás, tubos de condução, eletrodutos,
perfis estruturais, tubos mecânicos e industriais e tubos para troca térmica. Os tubos são produzidos pelo
processo HFIW (High Frequency Induction Welding) de diâmetros de 2 3/8” até 9 5/8” e com espessuras de 3,00
a 12,7mm, nos mais diversos graus de aço.
O Processo de produção em linha contínua, com elevado grau de automação, inclui as operações de alimentação
e corte de bobinas, conformação, soldagem (HFIW), remoção interna e externo de rebarbas, forno de tratamento
termino na região da solda, ensaio não destrutivo (Ultra-Som), calibração, corte, ensaios destrutivos, inspeções
dimensionais, biselamento das extremidades, desempenadeira a frio, drift teste e teste hidrostático.
A depender da família de produtos, os tubos são submetidos aos seguintes acabamentos:
Forjamento das extremidades, tratamento térmico (têmpera e revenimento), desempenadeira a quente, teste
hidrostático de alta pressão, ensaios não destrutivos (EMI-Eletromagnetic Inspection, UTWL-UltraSom na linha
de solda, SEA-Particula Magnetica), rosqueamento, torque de luvas, marcação, pesagem, envernizamento e
embalagem.

Segmento Químico
A GPC Química S.A. atua na produção de formol e resinas, conforme descrito abaixo:
Processo de produção de Formol / Concentrado Ureia-Formol (CUF):
Os processos para produção do formaldeído são realizados a partir do metanol e através das seguintes reações
químicas:

Reações: CH3OH + ½ O2 à HCHO + H2O
CH3OH à HCHO + H2

ΔH = -157 KJ mol-1 ( a )
ΔH = +85 KJ mol-1

(b)

Uma mistura de metanol e ar passa sobre um leito fixo de catalisador aquecido e na pressão atmosférica. Os
gases originados são lavados com água para obter formaldeído aquoso.
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais

As reações de oxidação suprem de calor o sistema, fazendo o processo de auto sustentação e também guardam
a atividade catalítica deslocando o equilíbrio para a direita.
Essa etapa do processo pode produzir o Formol ou o CUF (concentrado uréia-formol), que serão utilizados na
fabricação de resinas.
Processo de produção de Resinas Uréicas:
As resinas ureia-formol são produzidas em reatores tipo batelada da seguinte forma: i) primeiramente, é
carregado através de tubulação formol ou CUF no reator, conforme formulação. Em seguida, é carregado uréia
sólida medindo o pH da carga. Estando dentro da faixa especificada é dado início ao aquecimento do produto
através de uma rampa de aquecimento, com tempo pré-estabelecido de acordo com os planos de controle de
processo. Quando o produto atinge 95 ºC, mantém-se nessa temperatura por aproximadamente 30 minutos. Esta
etapa é a condensação alcalina. Feito isso, é dado início ao processo de condensação ácida, através da adição
de ácido fórmico ao reator, com objetivo de baixar o pH. A formação do polímero é acompanhada pelo aumento
de viscosidade. Atingida a faixa estabelecida a polimerização é interrompida pela adição de soda e resfriamento
do reator; ii) a próxima etapa consiste na adição da ureia final e análise do produto para descarga em tanque ou
caminhão-tanque quando a temperatura de descarga for atingida.
Processo de produção de Resinas Fenólicas
Para a produção de resinas fenólicas são adicionados no reator, em quantidades perfeitamente definidas, os
seguintes monômeros: formol e fenol.
A reação formol-fenol só ocorre em condições adequadas, pois existe a necessidade de obter-se um produto
dentro de uma especificação rígida.
Num reator batelada exclusivo, são adicionados formol, fenol, água e soda 50 % (que atua como catalisador do
processo). A soda é adicionada até obter-se um pH alcalino. A partir dessa etapa inicia-se o aquecimento até 50
ºC. Ao atingir essa temperatura, o vapor é desligado e a reação se mantém somente pela sua exotermia,
atingindo uma considerável elevação de temperatura. O produto é mantido na temperatura de 70 ºC por um
determinado tempo para que ocorra a reação de polimerização. O produto é analisado e é realizada a destilação
para o ajuste do teor de sólidos. A água destilada é recuperada em um tanque de apara para reutilização no
próprio processo. O produto especificado é resfriado e descarregado para tanque ou container para ser
comercializado.
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total

Os principais clientes da Companhia, formadores do faturamento bruto e
consequentemente do faturamento líquido no exercício de 2017 conforme os volumes
comercializados foram:

Em 31 de Dezembro de 2017

Faturamento de Vendas
Faturamento de serviços
IPI sobre vendas
Total da receita operacional bruta
Impostos sobre receitas bruta
Cancelamentos e abatimentos
Descontos comerciais
IPI sobre vendas
Deduções da Receita Bruta
Receita Líquida
Participação da receita líquida por seguimento em
relação à receita líquida total
Faturamento bruto total (em mil)
Fat bruto com a Berneck
Fat bruto Arauco Industria de Paineis
Fat bruto com a Fibraplac Chapas MSF
Fat bruto com a Dinamica Mats Hidraulicos Ltda
Fat bruto com a Ciferal Industria de Onibus Ltda
Fat bruto com a Comercial Rimar Ltda
Fat bruto com a Petrobras

Seguimento
Químico
Consolidado

Companhia
Consolidada

467.006

160.746
594

627.752
594

467.006
(79.121)
(4.371)
(522)
(19.879)

161.340
(27.697)
(6.690)
(6.190)

628.346
(106.818)
(11.061)
(522)
(26.070)

(103.893)

(40.577)

(144.471)

363.112

120.762

483.875

75%

25%

467.006
157.203
91.224
36.018
284.445

Relação % em função Fat Bruto

Seguimento
Tubos
Consolidado

61%

100%

161.340
4.722
4.050
2.543
6.938

628.346
157.203
91.224
36.018
4.722
4.050
2.543
6.938

18.253

302.698

11%

48%
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades

A regulação estatal não exerce efeitos relevantes sobre as atividades da Companhia.
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior

A Companhia não possui receitas relevantes provenientes do exterior.
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades

Não se aplica.
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7.8 - Políticas socioambientais

Considerando a sua característica de holding, a Companhia não possui políticas socioambientais formais.
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7.9 - Outras informações relevantes

Não existem outras informações relevantes que não tenham sido identificadas anteriormente pela Companhia.
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8.1 - Negócios extraordinários

Em 22 de dezembro de 2017, foi concluída a operação de aquisição das ações de emissão da Apolo Tubulars
S.A. pertencentes à Lone Star Brazil Holdings 2 Ltda., pela própria Apolo Tubulars S.A., com o cumprimento de
todas as condições precedentes à conclusão da referida operação.
A partir da data mencionada, a Apolo Tubos e Equipamentos S.A. – em recuperação judicial, controlada da GPC
Participações S.A., passa a deter 100% do capital social da Apolo Tubulars S.A. Como consequência, a Apolo
Tubos e Equipamentos S.A. passa a ser controladora da Apolo Tubulars S.A.
A aquisição em questão foi motivada pela busca de consolidação de posicionamento estratégico das empresas
da Companhia no setor de óleo e gás dentro do segmento de tubos de aço.
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor

Não houve alteração significativa na forma de condução dos negócios da Companhia.
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais

A controlada GPC Química S.A. celebrou acordo comercial para, cumpridas as condições pactuadas nos
referidos instrumentos, alienar áreas localizadas no terreno de sua propriedade, localizado na Av. Brasil, na
Cidade do Rio de Janeiro/RJ, em cumprimento do aditivo ao Plano de Recuperação Judicial da Companhia e de
suas controladas Apolo Tubos e Equipamentos S.A. e GPC Química S.A., aprovado na Assembleia Geral de
Credores realizada em 19 de outubro de 2016 e homologado pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Capital do
Estado do Rio de Janeiro em 16 de novembro de 2016.
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8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.

Não há outras informações relevantes a serem divulgas pela Companhia.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

A controlada GPC Química S.A. possui terreno localizado na Av. Brasil, 3.666, Bairro Benfica, Rio de Janeiro –
RJ, registrado no montante de R$ 205.860 mil, apresentado em suas demonstrações financeiras como bens
destinados a venda no Ativo Não Circulante.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não se aplica à Companhia.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Patentes

N/A

N/A

N/A

N/A
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

APOLO TUBOS E
EQUIPAMENTOS S.A.

33.017.088/0001-03

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

RJ

Rio de Janeiro

Descrição das atividades
desenvolvidas

Produção e comercialização de tubos
de aço e seus acessórios e participação
em
outras sociedades do mesmo segmento
como sócia, acionista
ou quotista. A empresa é controladora e
detém 100% de
participação acionária da Apolo Tubulars
S/A, sociedade anônima de capital
fechado, localizada em Lorena, Estado de
São Paulo, cujo objetivo social é produzir,
processar e finalizar tubos de aço para

Participação do emisor
(%)

56,210000

condução de gases e fluídos, para
produção e exploração de petróleo e gás;
exportar, vender e distribuir tubos de aço
e seus acessórios e componentes;
participar ou fazer investimentos em
outras sociedades de forma a expandir o
negócio de tubos de aço, e importar e
comprar tubos de aço do exterior, para
vendê-los no mercado interno.
Valor mercado
31/12/2017

-189,340000

0,000000

0,00

31/12/2016

4,540000

0,000000

0,00

31/12/2015

7212,160000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2017

18.004.616,40

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Os acionistas da GPC Participações S/A mantém participação nesta empresa visando a ampliação e consolidação da marca "Tubos Apolo", fornecendo produtos que atendam as expectivas dos clientes,
possibilitando a expansão e perpetuidade do negócio.
APOLO TUBULARS

42.419.150/0001-84

-

Controlada

Brasil

SP

Lorena

Produzir,
processar e finalizar tubos de aço para

56,210000

condução de gases e fluídos, para
produção e exploração de petróleo e gás;
exportar, vender e distribuir tubos de aço
e seus acessórios e componentes;
participar ou fazer investimentos em
outras sociedades de forma a expandir o
negócio de tubos de aço e importar e
comprar tubos de aço do exterior, para
vendê-los no mercado interno.
Valor mercado
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2016

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2015

0,000000

0,000000

0,00

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Valor contábil

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Os acionistas da GPC Participações S/A mantém participação nesta empresa visando a ampliação e consolidação da marca "Tubos Apolo", fornecendo produtos que atendam as expectivas dos clientes,
possibilitando a expansão e perpetuidade do negócio.
GPC QUÍMICA SA

90.195.892/0001-16

-

Controlada

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Produção de resinas termofixas para a
indústria de painéis de madeira
reconstituída (madeira
aglomerada/compensada e MDF) e a
fabricação de formol. Atualmente, suas
unidade em operação estão localizadas
em Araucária/PR e Uberaba/MG. Em maio
de 2016 foi concluída a transferência da
unidade de Gravataí/RS para o site de
Araucaria/PR tendo em vista a crescente
demanda nesta região. A unidade
industrial situada no Rio de Janeiro/RJ
destinada à produção de metanol e de
dimetiléter (DME) foi descontinuada em
setembro/2013, passando a empresa a
utilizar o metanol adquirido de terceiros.
Em novembro de 2016 foi efetivada a
venda da unidade de metanol.

90,720000

Valor mercado
31/12/2017

33,500000

0,000000

0,00

31/12/2016

127,610000

0,000000

0,00

31/12/2015

-10,050000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2017

124.868.130,30

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Atualmente, a empresa é uma das maiores do segmento químico brasileiro, participamdo de toda a cadeia de fabricação de resinas, totalizando uma capacidade anual de 850 mil toneladas de produtos finais e intermediários, com destacado papel de
protagonismo no setor.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

METANOR S.A. Metanol do Nordeste

16.234.171/0001-15

Coligada

874-5

Tipo sociedade

País sede

Brasil

31/12/2017

19,880000

0,000000

0,00

31/12/2016

-53,450000

0,000000

0,00

31/12/2015

-8,130000

0,000000

0,00

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

RJ

Rio de Janeiro

Valor mercado 31/12/2017

7.877.794,15

Valor contábil 31/12/2017

7.877.794,15

Descrição das atividades
desenvolvidas

Metanor S.A. - Metanol do Nordeste
(“Metanor”) – sociedade anônima de
capital aberto, com sede em
Camaçari/BA, foi fundada em 1969 e em
1976 iniciou produção de metanol nesta
localidade. A Metanor é controlada de
forma compartilhada pela Petrobras e a
Companhia, ambas com metade das
ações ordinárias, atualmente atua apenas
como empresa holding.

Participação do emisor
(%)

19,880000

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
controle acionário da Metanor é compartilhado pela Petroquisa e pelo Grupo Peixoto de Castro, ambos com metade das ações ordinárias da empresa. A Metanor é controladora da Copenor com 100% das ações ordinárias.
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9.2 - Outras informações relevantes

A Companhia não possui outras informações relevantes a serem divulgadas acerca de seus ativos.
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a) Condições financeiras e patrimoniais gerais

Visando proteger o valor dos ativos, atender de forma organizada e racional aos
interesses da coletividade de seus credores e, principalmente, à manutenção da
atividade econômica e do seu valor de mercado, a Controladora GPC Participações
em conjunto com suas Controladas GPC Química e Apolo Tubos ingressou, em abril
de 2013, com pedido de recuperação judicial, deferido em 27 de maio de 2013.
Em julho de 2013 foi apresentado o Plano de Recuperação Judicial, que abrange a
estratégia a ser tomada pela Companhia, demonstrando, dentre outros aspectos, a
viabilidade econômica do referido Plano, discriminando os meios de recuperação a
serem utilizados. A Recuperação envolverá a alienação de parte dos ativos
revertendo-se o valor apurado com a venda do terreno de Benfica da GPC Química
para liquidação de todas as dívidas concursais das Recuperandas e de outros ativos
cujos recursos serão revertidos para recomposição do fluxo de caixa das empresas,
reforçando seu capital de giro e viabilizando novos investimentos.
Em 11 de dezembro de 2013, o Juízo da 7ª Vara Empresarial da Capital do Estado do
Rio de Janeiro declarou aprovado e homologou o Plano de Recuperação Judicial e
seu aditivo, apresentados de forma consolidada pela Companhia e suas controladas
Apolo Tubos e Equipamentos S.A. e GPC Química S.A. (“Recuperandas”) nos autos
do respectivo processo judicial (processo nº 0116330-24.2013.8.19.0001, em trâmite
no referido Juízo), e concedeu a Recuperação Judicial das Recuperandas, publicada
em 07 de janeiro de 2014.
Em 05 de agosto de 2015 foi aprovado, em Assembleia Geral de Credores, a
prorrogação por 6 (seis) meses o prazo originalmente previsto no Plano de
Recuperação Judicial, para a alienação da “UPI Terreno Benfica.
Em 14 de julho de 2016 foi aprovado, em Assembleia Geral de Credores, a suspensão
da AGC pelo prazo de 60 dias para que fossem negociadas e apresentadas
alternativas de liquidez para a alienação da UPI Terreno de Benfica, as quais deverão
ser informadas aos credores no prazo de 30 dias.
Em AGC realizada em 19 de outubro de 2016, foi aprovado pela maioria dos credores
o aditivo ao Plano de Recuperação Judicial.
Em 18 de novembro de 2016, a Administração informou ao mercado e aos seus
acionistas por meio de Fato Relevante, a homologação do Aditamento ao Plano de
Recuperação Judicial pelo Juízo da 7° Vara empresarial da Capital do Estado do Rio
de Janeiro.
As principais deliberações dos credores para a liquidação da dividas concursais foram:
Classe I – Pagamento em 12 parcelas mensais fixas, até o limite de 150 salários
mínimos;
1
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Classe II – 2 opções de pagamento.
Opção A – Pagamento de 40% do crédito listado em 36 parcelas mensais acrescidas
de juros calculados no valor de 100% do CDI;
Opção B – Pagamento da integralidade do valor listado em 120 parcelas mensais,
corrigidas pelas variações da TR acrescida de juros de 1% aa.
Credor Garantidor – Para o Credor Garantidor será paga parcela inicial de 30% do
credito listado em 36 parcelas mensais corrigidas pela variação cambial. No caso de
venda do terreno de Benfica o valor apurado será revertido para pagamento do saldo
do crédito do Credor Garantidor, e após a quitação, o saldo da venda será revertido
para o caixa da Companhia. No caso de não se obter sucesso na venda nos primeiros
36 meses, o Credor Garantidor poderá demandar que as recuperandas efetuem o
pagamento do saldo remanescente do crédito em 36 parcelas mensais.
Classe III – 3 opções de pagamento.
Opção A – Conversão da dívida em ações preferenciais a serem emitidas pela GPC
Participações S.A.
Opção B – Pagamento do Crédito listado em 360 parcelas mensais corrigidas pelo
INPC.
Opção C – Pagamento de 50% do crédito listado em 120 parcelas mensais corrigidas
pela TR e juros de 1,5% a.a. (somente para instituições financeiras).
Foi aprovado também o prazo de 10 meses para o encerramento da Recuperação
Judicial
Adicionalmente a essas ações, é oportuno destacar que a Companhia adotou uma
política de redução de custos por meio da simplificação e junção das estruturas
administrativas das suas principais investidas, além de ter readequado suas
operações, realizando expansões no setor de maior demanda (resinas para indústria
de madeira) e reduzindo sua estrutura no setor onde houve retração significativa da
demanda em razão do cenário econômico adverso (setor de aço).

Indicadores
Liquidez Corrente (Ativo Circulante / Passivo Circulante
EBITDA Ajustado
Divida Bancária líquida
Divida Bancária (Curto Prazo / Longo Prazo)
Dívida Bancária líquida / EBITDA

2013
0,90 x
10.160
231.613
1,99
NA

2017
1,29 x
34.879
112.744
0,41
3,23

A companhia apresentou melhora em todos os indicadores acima, demonstrando uma
consistente recuperação em seu desempenho econômico e financeiro.
b) Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando:

2
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A estrutura de capital da companhia apresentou melhora de 2013 para 2017, quando o
Passivo de Curto Prazo saiu de 49,7% para 23,9 % na relação entre Passivo
Circulante sobre Passivo Circulante mais Passivo não-Circulante.

Para cumprimento do aditivo ao Plano de Recuperação Judicial aprovado em outubro
de 2016 a Companhia realizou em 15 de fevereiro de 2017 uma Assembleia Geral
Extraordinária em que foram aprovados por unanimidade a proposta de aumento do
capital social da Companhia em R$ 55.432.415,22 com a emissão de 384.787 ações
preferenciais, pelo preço de R$ 144,06 por ação.
O valor do aumento de capital refere-se aos créditos que os credores da Classe III
detém contra a Companhia, a GPC Química S.A. e Apolo Tubos e Equipamentos e
que optaram pela conversão de seu crédito em ações preferenciais da Companhia.

c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

O aditamento ao Plano de Recuperação Judicial estabeleceu uma solução mista para
o pagamento dos credores, aliando o alongamento do prazo de alguns credores e a
conversão de dívida em ações para outros. Os recursos provenientes da venda do
terreno de Benfica serão utilizados para pagamento do saldo do Credor Garantidor.
Além disso, várias outras ações foram implementadas para garantir uma estrutura
econômico-financeira equilibrada como: (a) concentração das estruturas
administrativas das controladas na Pavuna para promover a redução de custos e
aumento a sinergia entre as empresas do grupo; (b) adesão a parcelamentos
especiais de impostos do Governo Federal (Refis da Crise, Refis da Copa, PRT,
PERT), alongando o pagamento de débitos tributários em até 180 meses, com
substanciais reduções de multas, juros e encargos legais, inclusive com a
possibilidade de utilização de prejuízos fiscais acumulados para quitação, o que gerou
expressiva economia fiscal.
Com estas medidas e com a recuperação dos resultados operacionais das investidas,
a diretoria da GPC Participações acredita que terá condições de cumprir com seus
compromissos financeiros e investimentos necessários as suas operações.

d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes utilizadas
As Controladas GPC Química S.A. e Apolo Tubos e Equipamentos S.A. efetuam
operações com cessão fiduciária dos direitos creditórios decorrentes das duplicatas
emitidas em razão das vendas dos produtos produzidos.
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e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
A companhia acredita que, ao sair do status de empresa em recuperação judicial,
poderá melhorar consideravelmente sua situação de crédito, seja diante de instituições
financeiras, seja com fornecedores.
Além disso, como demonstrado, a situação operacional consolidada melhorou,
gerando recursos próprios para financiamento do capital de giro.
Outros recursos também são vislumbrados pela Companhia como venda de ativos,
precatórios e JSCP / Dividendos de Coligadas.

f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:

Controladora
Consolidado
31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Em moeda nacional - (Concursais)
Em moeda nacional - são indexados pela CDI + Juros que
variam entre 3% a 15% a.a. (Extraconcursais)
Empréstimos em moeda estrangeira - estão indexados pela
variação cambial. (Concursais)

Circulante
Não Circulante

31.180

33.793

84.696

124.674

-

-

18.749

21.563

28.356

29.856

28.356

29.856

59.536

63.649

131.801

176.092

3.798

5.331

38.613

66.468

55.738

58.318

93.188

109.624

Empréstimos em Moeda Nacional (Concursais e Extraconcursais)
Conforme mencionado na nota explicativa nº1 das demonstrações financeiras, em
outubro de 2016 foi aprovado o aditivo ao Plano de Recuperação Judicial. O
pagamento aos credores seguirá conforme as alternativas previstas e com as opções
escolhidas pelos credores.
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo consolidado em moeda nacional por instituição
financeira estava composto conforme a seguir:
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Em moeda Nacional (Concursais)

31/12/2017

31/12/2016

Classe II
Opção A
Blackwood Miruna Fundo de Investimentos

13.438

18.508

Opção B
Banco HSBC
Caixa Economica Federal
Banco Banrisul

17.565
6.800
6.214

19.241
7.449
6.806

Classe III
Opção A
Inst. Geiprev de Seg. Social (CCB 104/10)
Banco Fibra
Banco Banrisul
Caixa Economica Federal
Redasset Factoring
Banco Indusval
Banco Intercap
Banco CR2
Opção B
Postalis Inst. Seg. Social dos Correios (CCB´s - 186/10 - 313/10 - 167/11)
Banco Cruzeiro do Sul

-

2.218
10.056
7.107
4.530
448
2.252
448
210

31.180
2.280

31.575
2.313

Opção C
Banco HSBC

2.217

2.416

Apoiadores
Banco Bic Banco
Banco Daycoval
Banco Safra
Banco Panamericano
Banco BBM
BTG Pactual

601
864
599
1.337
1.286
315

1.410
1.257
961
2.585
2.484
400

84.696

124.674

31/12/2017

31/12/2016

7.000
87
1.000
3.237
3.408
212
3.805

8.987
786
592
587
1.100
3.285
1.477
1.000
3.749

18.749

21.563

Total

Em moeda Nacional (Extraconcursais)
Banco Daycoval
Banco Panamericano
Banco BBM
Banco Safra
Athena Banco
Grupo Sifra
Lecca
LS Interbank
Banco Intercap
Outros
Total

Empréstimos em Moeda Estrangeira
Em 31 de dezembro de 2017, o saldo em moeda estrangeira consolidado por
instituição financeira estava composto como a seguir:
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Em moeda Estrangeira (Concursais)

31/12/2017

31/12/2016

Credor Garantidor
IFC

28.356

29.856

Total

28.356

29.856

g) Limites de utilização dos financiamentos já contratados

Com a saída da Companhia da Recuperação Judicial, a Companhia acredita que tanto
o custo de novos financiamentos, quanto os limites oferecidos, poderão apresentar
sensível melhora.

h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

Principais Variações do Ativo:
1. Partes relacionadas
Ocorreu o aumento de transações com partes relacionadas provenientes do
pagamento da dívida relacionada à Recuperação Judicial da GPC Química e
Apolo Tubos que foi paga com ações preferenciais da GPC Participações.

2. Bens destinados à venda
O Plano de Recuperação Judicial, aprovado em dezembro de 2013 previa que
o resultado da venda do terreno localizado na Av. Brasil, 3.666 Bairro Benfica,
Rio de Janeiro – RJ, registrado no montante de R$205.860, apresentado como
bens destinados a venda no Ativo circulante, fosse destinado ao pagamento
dos credores. O aditivo ao Plano aprovado em outubro de 2016 estabeleceu
um fluxo de pagamento aos credores, em função disso, o valor do terreno foi
reclassificado para o Ativo não circulante.
3. A partir de dezembro/2017, a Apolo Tubos e Equipamentos S.A. – em
recuperação judicial, controlada da GPC Participações, passa a deter 100% do
capital social da Apolo Tubulars, passando esta a compor as demonstrações
consolidadas. Os saldos das contas do ativo circulante tiveram um aumento de
cerca de R$ 72 milhões.
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Principais Variações do Passivo:

1. Empréstimos e financiamentos
A redução na rubrica de empréstimos e financiamentos se deu pelo
pagamento aos credores das classes II e III conforme determinado no
aditivo ao Plano de Recuperação Judicial aprovado em 19 de outubro
de 2016. Os credores da Classe III que optaram pela alternativa “A”
converteram a dívida em ações preferencias da GPC Participações.
2. Fornecedores
A redução na rubrica de fornecedores ocorreu devido a conversão da
divida listada na Recuperação Judicial em ações preferencias da GPC
Participações.
3. Impostos parcelados
Na rubrica de Impostos Parcelados ocorreu uma redução pela adesão
aos programas PRT/PERT que trouxe benefícios pela redução de
multa e juros além da utilização de prejuízos fiscais para a quitação
dos débitos.
4. Os saldos nas contas do passivo tiveram um impacto de cerca de R$ 15
milhões devido a Apolo Tubulars passar a fazer parte do consolidado
em 2017.

Principais Variações no Resultado:
1. Receita líquida
O volume de vendas da unidade de resinas em 2017 foi de 300.200 t
contra 275.560 t em 2016, representando um crescimento de 8,9%.
milhões.
Impacto de cerca de R$ 16 milhões em função da inclusão da Apolo
Tubulars no consolidado em 2017.
2. Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
O aumento deu-se pelo reconhecimento dos ativos e passivos (mais
valia) na recompra de ações pela Apolo Tubulars.
3. Resultado financeiro
O resultado financeiro de 2017 melhorou principalmente pela redução
dos empréstimos e financiamentos.
7
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i) Com relação aos clientes da Companhia
O segmento de aço apresenta uma base de clientes bastante pulverizada, com uma
carteira de mais de dois mil clientes, abrangendo setores de construção civil,
automotivo, agrícola e sucroalcooleiro.
Já no setor Químico, a base de clientes é mais concentrada e estes atuam
principalmente na produção de painéis de madeira.
j) Com relação ao setor de atuação da Companhia

SEGMENTO DE TUBOS DE AÇO

A produção acumulada de aço bruto no Brasil em 2017 totalizou 34,4 milhões de
toneladas, tendo um aumento de 9,9% em comparação a 2016. Já a produção de laminados
somou 22,4 milhões de toneladas em 2017, representando um aumento 7,2% em relação ao ano
anterior, atendendo à demanda externa, com expansão nas exportações.

As vendas internas cresceram 2,3% em 2017 ante 2016, atingindo 16,9 milhões de
toneladas. Com isso, o consumo aparente nacional de produtos siderúrgicos foi de 19,2
milhões de toneladas em 2017, atingindo crescimento de 5,3% em relação a 2016.
Apesar da dificuldade enfrentada pelas siderúrgicas brasileiras em repassar seus custos devido à
concorrência no mercado internacional, o aumento do preço do aço em 2017 foi de 4,9%

SEGMENTO QUÍMICO

O desempenho do mercado de painéis de madeira (MDF e MDP) no Brasil apresentou
recuperação em 2017, confirmada pelo resultado positivo de 3,9% de crescimento no consumo
aparente brasileiro de painéis de madeira, quando comparado ao ano de 2016. Em relação à
2016, as vendas deste segmento no mercado interno registraram aumento de 4,0%, totalizando
6,5 milhões de m3 vendidos, e as exportações, mais uma vez se destacaram, apresentando um
resultado 21,1% superior. Já o volume de produção cresceu ao redor de 6,5%.

O mercado de painéis de compensados também apresentou crescimento no mercado
externo, principal destinação da produção deste produto. Em 2017, comparado com 2016, houve
um aumento de 19% de vendas nos painéis fenólicos destinadas à exportação. Apesar da taxa de
câmbio desfavorável em relação ao ano anterior, 9% menor, o maior volume em 2017 refletiu
positivamente para o resultado de US$ 548 milhões do valor FOB (31% superior à 2016).

k) Com relação à regulação do setor de atuação da Companhia
8
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Não aplicável
l) Com relação aos países estrangeiros que a Companhia atua
A Companhia atua de forma relativamente limitada em países estrangeiros, sendo sua
presença principalmente na América do Sul, não impactando de maneira significativa
sua receita.
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10.2 - Resultado operacional e financeiro
As operações da Companhia estão concentradas em suas investidas, como segue:
DESEMPENHO OPERACIONAL DA APOLO TUBOS
O volume de vendas em 2017 foi de 29.159 t, contra 32.696 t em 2016, representando
uma queda de 10,8%, decorrente da manutenção do ambiente de retração nos investimentos
em construção civil e infraestrutura.
A receita líquida reduziu 3,6% em 2017, tendo atingido R$ 104,4 milhões, contra R$
108,4 milhões em 2016, apesar do aumento de 8 % no preço líquido de vendas.
O EBITDA em 2017 foi um valor negativo de R$ 4,0 milhões, contra um valor negativo
de R$ 2,2 milhões em 2016, representando uma queda de R$ 1,8 milhões, consequência da
redução do volume de vendas e da dificuldade em repassar os aumentos do aço e do zinco
para o preço final.
O lucro líquido aumentou R$ 70,6 milhões em 2017, alcançando R$ 67,9 milhões,
contra -R$ 2,7 milhões em 2016. O resultado se deu, principalmente, pelo ganho na operação
de recompra de ações pela Apolo Tubulars, responsável por uma receita de R$ 73 milhões, e
pela constituição de IRPJ e CSLL diferidos, no valor aproximado de R$ 20 milhões, para
utilização nos programas de refinanciamento tributário.

DESEMPENHO OPERACIONAL DA GPC QUÍMICA
O negócio da GPC Química engloba a produção e venda de resinas e formol. A
produção de resinas em 2017 apresentou crescimento de 11,3%, em relação a 2016. Já a
produção de formol apresentou aumento de 5,9%,
O volume de vendas da unidade de resinas em 2017 foi de 300.200 t contra 275.560 t
em 2016, representando um crescimento de 8,9%.
O preço médio líquido de vendas em 2017 aumentou 1,2% quando comparado ao
praticado em 2016.
A receita líquida da GPC Química aumentou 10,2% em 2017, tendo atingido R$ 363,1
milhões contra R$ 329,5 milhões em 2016.
O EBITDA diminuiu de R$ 50,5 milhões em 2016 para R$ 44,0 milhões em 2017
representando uma redução de 12,8%. O principal fator foi a redução da rentabilidade das
vendas em função do acirramento da concorrência no mercado.
O Lucro Líquido foi reduzido de R$ 70,4 milhões em 2016 para R$ 38,5 milhões em
2017, uma diferença de R$ 31,9 milhões ou 45,3%. Destes, R$ 6,5 milhões são relacionados à
operação. O restante foi impactado pelo resultado da aprovação do Plano de Recuperação
Judicial, em 2016, que trouxe um valor positivo de R$ 52 milhões.
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras

a)

introdução ou alienação de segmento operacional:

Não ocorreram eventos em 2017.
b) Constituição, aquisição ou alienação de participações societárias:
Em 22 de dezembro de 2017 foi concluída a operação de aquisição das ações de
emissão da Apolo Tubulars pertencentes à Lone Star Brazil Holdings 2 Ltda., pela
própria Apolo Tubulars, com o cumprimento de todas as condições precedentes à
conclusão da referida operação. A partir de dezembro/2017, a Apolo Tubos e
Equipamentos S.A. – em recuperação judicial, controlada da GPC Participações ,
passa a deter 100% do capital.

c) Eventos e operações não usuais

Consolidado
31/12/2017 31/12/2016
Lucro do exercício antes das participações minoritárias

114.455

(+)
(+)
( -)
(+)

(40.056)
46.161
(13.581)
11.895

51
71.340
(22.307)
9.572

118.874

116.613

Imposto de Renda e Contribuição Social
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Depreciações e amortizações

LAJIDA (EBITDA) - CVM 527/12
( -) Equivalência patrimonial
Outras Receitas/Despesas não recorrentes
(-) Ganho adequação novo Plano Recup.Judicial
(+) Multa sobre impostos
(+) Programas de parcelamentos ( PRT / PERT)
(+) Baixa Contas Patrimoniais
(-) Ajuste Líquido IPI não creditado
(+) Parcelamentos Ordin. RFB
(+) Parcelamentos PGERJ
(-) Ganho Precatório
(+) Honorários RJ
(+) Multa Transf propriedade (benfica)
(+) Diferença Precatório MC Kinlay
(+) Provisão para contingências ref Plano Recup Judicial
(+) Provisão perda de Ativos
(-) Ganho venda Terreno
(+) Despesa aluguel terreno
(+) Pis e Cofins s/JSCP
(-) Compra vantajosa pela Apolo Tubos ref a Apolo Tubulars
(-) Outros ajustes
LAJIDA (EBITDA) ajustado
LAJIDA (EBITDA)/Vendas líquidas

57.957

(7.123)

(485)

1.900
(8.647)
970
(259)
582
105
(772)
1.325
169
176
555
(73.049)
74

(61.685)
3.911
11.147
3.689
(15.249)
1.271
(86)

34.879

45.379

7,21%

10,36%
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do
auditor

a)

Mudanças significativas nas práticas contábeis

Novas normas e interpretações adotadas
Existem três novas normas que serão efetivas em 2018 e 2019 que poderão afetar diversos tipos de
entidades e devem resultar em alterações bastante significativas nas suas demonstrações contábeis.
Estas normas são o IFRS 9 - Financial instruments, o IFRS 15 - Revenue from contracts with
customers e o IFRS 16 - Leases. Portanto, elas não foram adotadas de forma antecipada nestas
demonstrações contábeis e, portanto, poderão impactar de maneira significativa as demonstrações
contábeis da Companhia no futuro.
A empresa vem estudando futuros impactos que possam ocorrer com a adesão dos IFRS abaixo:
IFRS 9 - Financial Instruments (CPC 48 - Instrumentos Financeiros)

A IFRS 9, publicada em julho de 2014, substitui as orientações existentes na IAS 39 Financial
Instruments: Recognition and Measurement (Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e
Mensuração). A IFRS 9 inclui orientação revista sobre a classificação e mensuração de instrumentos
financeiros, um novo modelo de perda esperada de crédito para o cálculo da redução ao valor
recuperável de ativos financeiros e novos requisitos sobre a contabilização de hedge. A norma
mantém as orientações existentes sobre o reconhecimento e desreconhecimento de instrumentos
financeiros da IAS 39. A IFRS 9 é efetiva para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018.
No entanto, a Administração realizou uma avaliação preliminar do potencial impacto da adoção da
IFRS 9 com base em sua posição em 31 de dezembro de 2017 e concluiu que não haverá impactos
significativos.

IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers (CPC 47 - Receita de Contratos com Clientes)

A IFRS 15 exige uma entidade a reconhecer o montante da receita refletindo a contraprestação que
ela espera receber em troca do controle desses bens ou serviços. A nova norma vai substituir a
maior parte da orientação detalhada sobre o reconhecimento de receita que existe atualmente nas
IFRS quando for adotada. A nova norma é aplicável a partir de ou após 1º de janeiro de 2018. A
norma poderá ser adotada de forma retrospectiva, utilizando uma abordagem de efeitos cumulativos.
A Administração da Companhia analisou as suas operações com base no modelo de cinco etapas
definido por esta nova norma.

IFRS 16 - Leases (Operações de Arrendamento Mercantil)

Essa norma substitui a norma anterior de arrendamento mercantil, IAS 17/CPC 06 (R1) - Operações
de Arrendamento Mercantil, e interpretações relacionadas, e estabelece os princípios para o
reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de arrendamentos para ambas as partes
3
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de um contrato, ou seja, os clientes (arrendatários) e os fornecedores (arrendadores). Os
arrendatários são requeridos a reconhecer um passivo de arrendamento refletindo futuros
pagamentos do arrendamento e um "direito de uso de um ativo" para praticamente todos os
contratos de arrendamento, com exceção de certos arrendamentos de curto prazo e contratos de
ativos de baixo valor. Para os arrendadores, o tratamento contábil permanece praticamente o
mesmo, com a classificação dos arrendamentos como arrendamentos operacionais ou
arrendamentos financeiros, e a contabilização desses dois tipos de contratos de arrendamento de
forma diferente. A nova norma é aplicável a partir de 1º de janeiro de 2019.

b)

Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Das novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas pelo IASB e CPC mencionadas
acima, a administração da Companhia entende que não trará efeitos relevantes aplicáveis.

c)

Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Ênfases
Incerteza relevante relacionada à continuidade operacional.
Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 1 às demonstrações contábeis que descreve em 11 de
dezembro de 2013, o Juízo da 7ª Vara Empresarial da Capital do Estado do Rio de Janeiro declarou aprovado
e homologou o Plano de Recuperação Judicial e seu aditivo, apresentados de forma consolidada pela
Companhia e suas controladas Apolo Tubos e Equipamentos S.A. e GPC Química S.A. (“Recuperandas”) nos
autos do respectivo processo judicial (processo nº 0116330-24.2013.8.19.0001, em trâmite no referido Juízo), e
concedeu a Recuperação Judicial das Recuperandas, publicada em 07 de janeiro de 2014. Em 05 de agosto
de 2015 foi aprovado, em Assembleia Geral de Credores, a prorrogação por 6 (seis) meses o prazo
originalmente previsto no Plano de Recuperação Judicial, para a alienação da “UPI Terreno Benfica”. Em 18 de
novembro de 2016, a Administração informou ao mercado e aos seus acionistas por meio de Fato Relevante, a
homologação do Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial pelo Juízo da 7° Vara empresarial da Capital
do Estado do Rio de Janeiro. Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia enfrenta dificuldades na obtenção de
novas linhas de financiamento e forte concorrência no setor de tubos de aço para os mercados de construção
civil e automobilístico afetando diretamente o desempenho da sua controlada Apolo Tubos e Equipamentos
S.A.. A Companhia com o acompanhamento de seu administrador judicial, vem implementando medidas para
restabelecer a normalidade de suas atividades e o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, dentre as
quais a recompra de 50% das ações da investida indireta Apolo Tubulars S.A., detidas anteriormente pela Lone
Star do Brasil Holding 2 Ltda., passando a Companhia, anteriormente controladora em conjunto, a deter 100%
das ações da Apolo Tubulars S.A. Essa operação gerou uma compra vantajosa no montante de R$64.742. A
Administração do Grupo entende que com a recompra das ações seja obtido um ganho em escala, redução
dos custos através de sinergias e diversificação e amplificação do seu mercado de atuação. Essas
informações, bem como os seus efeitos estão descritas nas notas explicativas nº 1, nº 2.21 e nº 9. As
demonstrações contábeis individuais e consolidadas de 31 de dezembro de 2017 foram preparadas sob o
pressuposto da continuidade normal dos negócios e do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial e não
incorporam quaisquer ajustes contábeis que seriam necessários na hipótese de uma descontinuidade
operacional. Os detalhamentos do aditamento do referido plano constam na nota explicativa nº 1. Nossa
opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.
4
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Créditos financeiros resultantes do “trânsito em julgado”
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 7, a controlada GPC Química S.A., adquiriu de terceiros, nos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2001 e 2002, créditos financeiros resultantes do “trânsito em julgado”
de ações de repetição de indébito movidas pelas empresas cedentes, McKinlay S.A (“McKinlay”). e
Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Guaxupé (“Guaxupé”) contra a União Federal, relativos a valores
indevidamente recolhidos a título da extinta quota de contribuição sobre a exportação de café, os quais foram
compensados pela Companhia com tributos federais devidos. Em 31 de dezembro de 2013, os pedidos de
compensação ainda se encontravam pendentes de decisão final da Receita Federal quanto à homologação ou
não das compensações realizadas, considerando os benefícios para quitação de débitos tributários instituídos
pela Lei Federal 11.941/2009 (com a redação dada pela Lei Federal 12.865/2013), a Companhia decidiu incluir
os débitos objeto de compensação no Programa de Recuperação Fiscal (Refis), conforme mencionado na Nota
Explicativa nº 16. Dessa forma, à Administração da Companhia optou por reconstituir aos seus ativos, os
direitos creditórios contra a União nos montantes atualizados até 31 de dezembro de 2013, de R$ 29.341 mil e
R$ 38.177 mil, os quais serão objeto de execução judicial através de petição apresentada nos próprios autos
dos processos originários, e após o recebimento dessa petição, o Juiz federal determinará a manifestação da
União Federal. Em 18 de julho de 2014 a Administração da Companhia, realizou a execução processual dos
créditos oriundos de “Guaxupé”, e em setembro de 2014 a Secretaria da Receita Federal reconheceu o direito
da GPC Química referente a parte dos créditos adquiridos da “MC Kinley”, homologando as compensações de
diversos débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. O valor corrigido em setembro de 2014 foi de R$10.156 onde
R$ 9.053 foram utilizados para abater os débitos que haviam entrado no REFIS e o saldo de R$1.103, foi
transferido para conta de Impostos a recuperar. A Administração da Companhia, considerando a decisão
judicial transitada em julgado no âmbito da Justiça Federal e consubstanciada na opinião de seus Assessores
Legais, entende que, enquanto perdurar a presunção legal de liquidez e certeza quanto aos citados direitos
creditórios, é a de que a probabilidade de liquidação é “praticamente certa”, portanto, nenhuma provisão para
desvalorização sobre esses ativos foi constituída. Em junho de 2015 a União Federal emitiu certidão de
precatório referente ao saldo da McKinlay S.A. no montante de R$ 16.237 mil com previsão de pagamento até
dezembro de 2016. Os direitos creditórios referentes a McKinlay S.A., foram recebidos no seu valor total de
R$19.315 no decorrer do exercício. Quanto ao saldo da Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Guaxupé
foi atualizada para o montante de R$ 60.744 mil. Adicionalmente a Companhia não tem nenhum interesse em
realizar qualquer tipo de negociação com terceiros interessados, visando à alienação dos créditos financeiros
registrados contabilmente nessas demonstrações contábeis. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a
esse assunto.

Investida Metanor S.A. – Metanol do Nordeste

Conforme divulgado na Nota Explicativa nº 15, a Companhia mantém em 31 de dezembro de 2017
investimento avaliado por equivalência patrimonial, no montante de R$ 4.737 mil (R$ 3.959 mil 31 de dezembro
de 2016), na coligada Metanor S.A. – Metanol do Nordeste, cujas demonstrações contábeis individuais e
consolidadas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017 que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2017, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente para findo nessa data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo naquela data, foram por nós auditadas, onde emitimos relatório de auditoria datado de 15 de março de
2018, contendo ênfase referente à sua investida Copenor - Companhia Petroquímica do Nordeste S.A.
5
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(“Copenor”), no que diz respeito à realização dos créditos de ICMS no montante de R$ 4.630 mil, registrados
no ativo não circulante, transitado em julgado por decisão favorável a Companhia em 13 de junho de 2016,
sendo reconhecido em definitivo a procedência dos créditos, mas que ainda depende da autorização da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para a sua realização. Nossa opinião não contém modificação
relacionada a esse assunto.
Investida Apolo Tubulars S.A. - Recurso de apelação do Ministério Público em contrarrazão à
absolvição dos executivos da Companhia

Conforme divulgado na Nota Explicativa nº 9 às demonstrações contábeis, a Companhia mantém registrado
em 31 de dezembro de 2017 investimento avaliado pelo método de equivalência patrimonial, no montante de
R$ 18.005 mil (R$ 35.855 mil “provisão para passivo a descoberto” em 31 de dezembro de 2016) na controlada
Apolo Tubos e Equipamentos S.A., cujas demonstrações contábeis individuais e consolidadas referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2017 que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de
2017, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente para findo nessa data e das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, foram por nós
auditadas, onde emitimos relatório de auditoria datado de 22 de março de 2018, contendo ênfase relacionada a
atualização do andamento da investigação da Lava Jato, referente ao recurso apresentado pelo Ministério
Público Federal em contrarrazão à absolvição do Acionista Indireto e Ex-Diretor Presidente da controlada
indireta Apolo Tubulars S.A., conforme descrito na Nota Explicativa nº 1. Nossa opinião não contém
modificação relacionada a esse assunto.
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As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e
as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial
Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards
Board (IASB), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das
demonstrações contábeis, e somente elas, as quais estão consistentes com as
utilizadas pela administração na sua gestão.
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas
demonstrações contábeis estão definidas abaixo e/ou apresentadas em suas
respectivas notas explicativas. Essas políticas foram aplicadas de modo
consistente nos exercícios apresentados, salvo manifestação em contrário.
A Administração da Companhia afirma que todas as informações relevantes
próprias das demonstrações contábeis estão sendo evidenciadas e que
correspondem às utilizadas por ela na sua gestão.
A Administração da Companhia autorizou a conclusão da elaboração das
demonstrações contábeis em 26 de março de 2018.
Estas demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo os princípios,
métodos e critérios uniformes em relação àqueles adotados no encerramento
do último exercício social em 31 de dezembro de 2016.

Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico,
com exceção dos seguintes itens:
 Instrumentos financeiros – mensurados a valor justo por meio do
resultado;
 Reconhecimento de receita;
 Contingências;
 Investimentos;
A preparação das demonstrações contábeis em conformidade com as IFRS
adotadas requer o uso de certas estimativas críticas. Este fato também
exige que a Administração da Companhia exerça uma maior capacidade de
julgamento na aplicação das políticas contábeis do Grupo.
Como o julgamento da Administração envolve a determinação de
estimativas relacionadas à probabilidade de eventos futuros, os resultados
reais eventualmente podem divergir dessas estimativas. Na preparação das
demonstrações contábeis, a Companhia adotou algumas variáveis e
1
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premissas derivadas de sua experiência histórica, dentre outros fatores que
entende como razoáveis e relevantes. Os resultados poderiam ser distintos
dos estimados sobre premissas, variáveis ou condições diferentes, mas as
áreas onde julgamentos e estimativas significativos foram feitos na
preparação de tais demonstrações contábeis e seus efeitos referem-se a:

 Provisão para perda estimada para créditos de liquidação duvidosa
(Nota 4);
 Provisão para perdas em estoques (Nota 5);
 Recuperação de imposto de renda e contribuição social diferidos sobre
prejuízos fiscais e bases negativas (Nota 16);
 Mensuração de instrumentos financeiros (Nota 13);
 Provisão para contingências (Nota 14);
 Análise do valor recuperável dos ativos (Nota 10);
 Avaliação de vida útil do imobilizado e do intangível (Notas 10 e 11); e
 Receita com fornecimento de bens (Nota 19).
No entendimento da administração da Companhia, os assuntos acima não
apresentam risco significativo de causar um ajuste relevante nos valores
contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social.
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Em 31/12/2017, a controlada Apolo Tubos e Equipamentos S.A. possuía R$ 10.226 mil de saldo a constituir de
imposto de renda e contribuição sobre lucro líquido diferidos não evidenciados em seu ativo nas demonstrações
financeiras.
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O saldo a constituir não evidenciado nas demonstrações financeiras da Apolo Tubos e Equipamentos S.A. é
referente a créditos de prejuízos fiscais e de base negativa da contribuição social, relativo aos exercícios de 2016
e 2017.
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A administração optou por não divulgar o Plano de Negócios da Companhia na sua
íntegra, a fim de salvaguardar suas estratégias de negócios, apenas especificando a
seguir os investimentos aprovados para o período 2018.
a) Investimentos
Foi apresentado ao Conselho de Administração da GPC Química, no âmbito no
orçamento, os investimentos previstos, conforme quadro abaixo:
.
Valores em R$ mil

INVESTIMENTO

2018

Expansão de Capacidade Produtiva
Incinerador Catalítico
Projeto SSMA
Outros Investimentos

30.315
2.500
1.170
4.470

Total

38.455

i) Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos
investimentos previstos:
Expansão de Capacidade Produtiva – ampliação de capacidade de produção de
formol e resinas.
Incinerador Catalítico – investimento previsto para atender exigência ambiental.
Projetos SSMA – investimento em saúde, segurança e meio ambiente.
Outros Investimentos – demais investimentos aprovados pelo conselho da GPC
Química.

ii) Fontes de Investimentos
A empresa pretende realizar seus investimentos com recursos advindos de sua
operação e, possivelmente, de recursos de terceiros.
iii) Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos:
A companhia permanece em seu processo de desinvestimento dos ativos da unidade
descontinuada de metanol em Benfica, RJ.
b) Aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos
A administração informa que analisa a possível expansão da capacidade produtiva
para atender futuras necessidades de mercado.
1
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c) Novos produtos e serviços
A administração informa não haver planos de investimentos em novos produtos ou
serviços.

2
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Todos os fatores com influência relevante já foram comentados nos demais itens desta seção.
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas

Em virtude da faculdade estabelecida pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários (Instrução CVM 480/09,
artigo 20 e Ofício Circular CVM/SEP 02/2011, item 5), quanto à divulgação das projeções, premissas e
estimativas, a Companhia optou por não realizar qualquer divulgação neste sentido referente ao exercício
social de 2017.
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas

A Companhia utiliza-se do uso da faculdade de não divulgar informações deste contexto.

1
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A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria, conforme exposto abaixo em
transcrição de seu Estatuto Social.

Conselho de Administração
Artigo 10 - O Conselho de Administração será composto por até 5 (cinco) membros, acionistas ou não, eleitos
e destituíveis pela Assembleia Geral. A Presidência do Conselho de Administração caberá (i) ao membro do
Conselho de Administração que for acionista da Companhia há mais tempo (de forma ininterrupta) ou (ii) caso
não sejam eleitos para o Conselho de Administração acionistas da Companhia, ao membro do Conselho de
Administração designado como Presidente do Conselho de Administração pela Assembleia Geral. O Presidente
do Conselho de Administração indicará, na primeira reunião do Conselho de Administração após a sua eleição,
o Vice-Presidente do Conselho de Administração. Qualquer membro do Conselho de Administração, que não o
Presidente, poderá submeter à aprovação da Assembleia Geral a indicação de um suplente, a quem caberá
substituí-lo nas reuniões do colegiado, tanto em caso de ausência ou impedimento eventual como no caso de
vacância.
§ 1º - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração é de 3 (três) anos, admitida a reeleição.
§ 2º - O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, mediante
convocação por carta-convite com aviso de recebimento, com no mínimo 3 (três) dias de antecedência salvo
manifesta urgência, devendo a convocação em qualquer caso indicar, além do local, data e hora da reunião, a
matéria que será objeto de deliberação.
§ 3º - As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença da maioria dos membros do
colegiado.
§ 4º - As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas e presididas pelo Presidente do Conselho
ou, em sua falta, por seu substituto conforme o parágrafo sexto a seguir.
§ 5º - As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros do colegiado, cabendo a quem presidir
a reunião, além do voto pessoal, o de desempate. As reuniões do Conselho de Administração serão lavradas
atas no livro próprio.
§ 6º - Em caso de ausência ou impedimento eventual do Presidente do Conselho de Administração, o mesmo
será substituído nas funções de presidência do Conselho pelo Vice-Presidente do Conselho ou, na falta ou
impedimento eventual deste, pelo suplente do Vice-Presidente, se houver, ou, na falta deste, por Conselheiro
titular indicado ou pelo Presidente ou, se este não o houver feito, pela maioria dos membros do Conselho de
Administração.
§ 7º - Quando o Vice-Presidente participar de reunião do Conselho de Administração como substituto do
Presidente, o suplente do Vice-Presidente, se houver, participará da reunião, substituindo-o como se ausente,
com direito a voto.
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§ 8º - Em caso de vacância de qualquer cargo no Conselho de Administração adotar-se-á o procedimento previsto
no Artigo 150 da Lei das Sociedades anônimas.
§ 9º - Em caso de vacância no cargo de Presidente do Conselho de Administração, assumirá o cargo o suplente
do Presidente, se houver, ou, na sua ausência, o Vice-Presidente.
Artigo 11 - Além das matérias de sua competência legal e das previstas em outros dispositivos do presente,
compete ao Conselho de Administração:
(a) indicar, dentre os membros da Diretoria, aquele que exercerá as funções de Diretor de Relações com
Investidores;
(b) autorizar a aquisição pela Companhia, nas hipóteses facultadas por lei, de ações de sua própria emissão,
para permanência em Tesouraria, bem como sua alienação ou cancelamento;
(c) autorizar a participação da Companhia em outras sociedades;
(d) deliberar sobre a representação da Companhia nas assembleias gerais ou reuniões de sócios das sociedades
de que participe; instruir os representantes e administradores de indicação da Companhia quanto ao respectivo
voto e atuação nas assembleias gerais, reuniões de sócios, alterações contratuais, e demais atos e reuniões das
sociedades de que participe, inclusive quanto às subscrições de capital, exercício ou não de direitos de
subscrição ou de quaisquer outros direitos, aumento ou diminuição de participação societária, aquisição de
valores mobiliários conversíveis, outorga ou exercício de direitos ou opções sobre participações societárias,
nomeação e destituição de administradores, participação em acordos de acionistas, associações e quaisquer
contratos, transações ou acordos que digam respeito a tais participações, e suas alterações;
(e) autorizar a prática de atos de alienação a qualquer título, ou oneração, (i) de bens do ativo permanente de
valor superior a 5% do capital social, ou (ii) total ou parcial, de participações societárias de caráter permanente,
de qualquer valor;
(f) deliberar sobre a prestação de quaisquer garantias ou coobrigações;
(g) deliberar sobre a tomada de empréstimos e financiamentos envolvendo valor superior a 5% (cinco por cento)
do capital social; e
(h) autorizar contribuições da Companhia para associações de empregados, entidades assistenciais, recreativas
e fundos de previdência privada.
Parágrafo único - O Conselho de Administração poderá a seu critério avocar qualquer matéria de interesse
social que não se inclua nas competências legais privativas da Assembleia Geral ou da Diretoria, não só da
Companhia, mas também da sua controlada GPC Química S.A.
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa

Diretoria
Artigo 12 - A Diretoria será composta por até 6 (seis) membros, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo
Conselho de Administração, com prazo de gestão de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo um Diretor
Presidente, dois Diretores Vice-Presidentes Corporativos e até 3 (três) Diretores Executivos, cabendo ao
Presidente do Conselho de Administração a escolha do Diretor Presidente e de um dos Diretores VicePresidentes Corporativos.
§ 1º - Os Diretores serão substituídos da seguinte forma, observado que em qualquer caso o substituto exercerá
as respectivas funções cumulativamente com as do substituído, e que, em primeira hipótese, nas ausências ou
impedimentos eventuais os Diretores Vice-Presidentes substituir-se-ão reciprocamente e substituirão, em
sistema de rodízio, o Diretor Presidente:
(a) qualquer dos Diretores, em caso de ausência ou impedimento eventual, por outro Diretor, através de
designação feita pelo Diretor Presidente ou, na falta, ausência ou impedimento deste, pelos dois Diretores VicePresidentes Corporativos conjuntamente;
(b) qualquer dos Diretores, em caso de vacância, por outro Diretor designado pelo Diretor Presidente ou, na falta,
ausência ou impedimento deste, pelos dois Diretores Vice-Presidentes Corporativos conjuntamente, para
exercício do cargo pelo assim nomeado até que o Conselho de Administração eleja substituto para completar o
prazo de gestão do substituído.
§ 2º - A substituição aqui prevista diz respeito às atribuições do cargo de cada qual dos Diretores, e não à
presença e voto nas deliberações colegiadas da Diretoria.

Data da instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação de
comitês
b.

O Conselho Fiscal, em exercício, foi instalado pela Assembleia Geral Ordinária, realizada em 26 de
abril de 2018. Não foram criados nenhum comitê.
c. Mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê

A Companhia não dispõe de mecanismos de avaliação de desempenho de órgãos e comitês.
d. Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

Artigo 13 - A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos necessários à consecução do objeto social,
observadas as deliberações tomadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração, além das
disposições legais e estatutárias pertinentes.
Artigo 14 - Além dos demais que lhe são atribuídos neste estatuto, o Diretor Presidente e os Diretores Vice-
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa

Presidentes Corporativos terão os encargos e atribuições que, no interesse da Companhia, lhes forem cometidos
pelo Conselho de Administração em reunião do colegiado, podendo o Diretor Presidente atribuir aos Diretores
Vice-Presidentes outras atividades e tarefas além das que lhes decorram deste estatuto ou de decisão do
Conselho de Administração.
§ 1º - Caberá ao Diretor Presidente ou, na falta, ausência ou impedimento deste, a qualquer dos Diretores VicePresidentes Corporativos, convocar e presidir as reuniões da Diretoria, competindo-lhe(s) remeter a exame do
Conselho de Administração qualquer matéria relevante ou com relação à qual a prévia deliberação do Conselho
de Administração se mostre necessária ou conveniente, e manter o Conselho de Administração informado das
atividades da Companhia.
§ 2º - Compete ao Diretor Presidente e, na falta, ausência ou impedimento deste, a qualquer dos Diretores VicePresidentes Corporativos, representar a Companhia em Juízo ou fora dele, sendo, entretanto, exclusivamente
destes a capacidade de receber citação inicial.
Artigo 15 - Os Diretores Vice-Presidentes Corporativos terão competência para dirigir, cada qual, as áreas que
lhe forem atribuídas pelo Conselho de Administração ou pelo Diretor Presidente, cumprindo-lhes, ademais, zelar,
cada qual, pela execução das deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração e pelas
instruções do Presidente e, em conjunto, coordenar e orientar as atividades dos Diretores Executivos; e
conjuntamente elaborar o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais
documentos a serem apresentados ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral Ordinária.
Artigo 16 - Compete a cada qual dos Diretores Executivos a direção das áreas de sua competência e das tarefas
que, na forma deste estatuto, lhe forem atribuídas, por proposta do Diretor Presidente, pelo Conselho de
Administração em reunião, ou diretamente pelo Diretor Presidente.

Mecanismos de avaliação de desempenho dos
administração, dos comitês e da diretoria
e.

membros

do

conselho

de

A Companhia não dispõe de mecanismos de avaliação de desempenho de seus órgãos.

PÁGINA: 110 de 241

Formulário de Referência - 2018 - GPC PARTICIPACOES S.A.

Versão : 5

12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais

a)

Prazos de convocação

A Companhia não adota práticas diferenciadas em relação ao previsto na legislação aplicável quanto a prazos
de convocação.
b)

Competências

Assembleia Geral Ordinária


Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;



Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de
dividendos;



Eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso;



Aprovar a correção da expressão monetária do capital social (Art. 167 da Lei 6.404/76).

Assembleia Geral Extraordinária


Reforma do estatuto social, cujo quórum previsto para a instalação em primeira convocação é de, no
mínimo, dois terços do capital social, mas poderá instalar-se em segunda com qualquer número;



Redução do dividendo obrigatório;



Fusão da companhia, ou sua incorporação em outra;



Participação em grupo de sociedades;



Mudança do objeto social da Companhia;



Cisão da companhia;



Outros assuntos.

c)
Endereços (físicos e eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à
disposição dos acionistas para análise
Os documentos relativos às Assembleias Gerais estarão disponíveis na sede da Companhia, localizada na Rua
do Passeio, 70 / 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ e nos websites da Companhia e da CVM.
d)

Identificação e administração de conflitos de interesses

A Companhia não desenvolveu política estruturada para a identificação e administração de conflitos de
interesses.
e)

Solicitação de procurações para o exercício do direito de voto
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais

A Companhia não possui regras, políticas ou práticas específicas para solicitação de
procurações pela administração para o exercício de direito de voto nas assembleias
gerais, sendo seguida, quando aplicável, a legislação vigente.
f)
Formalidades necessárias para a aceitação de instrumento de procuração outorgados por
acionistas, indicando se o emissor admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico
Os acionistas poderão ser representados por procurador, de acordo com o previsto no Parágrafo 1º, do Artigo
126 da Lei n.º 6.404/76, apresentando, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, além do
documento de identidade e os atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, instrumento
de mandato com reconhecimento de firma do outorgante.
Os acionistas pessoas jurídicas poderão ser representados conforme seu Estatuto Social, Contrato Social ou
Regulamento, conforme o caso.
A regularidade da procuração será examinada antes do início da Assembleia, bem como a titularidade das ações.
O comprovante de titularidade das ações e o instrumento de mandato deverão ser depositados na sede da
Companhia, localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, n.º 70, 5º
andar (parte), Centro, CEP 20021-290, em até 2 (dois) dias úteis antes da data prevista para a realização da
Assembleia.
Cópia da documentação poderá ainda ser encaminhada para o e-mail: dri@gpc.com.br.
Antes de seu encaminhamento à Companhia, os documentos societários e de representação das pessoas
jurídicas e fundos de investimentos lavrados em língua estrangeira deverão ser traduzidos para a língua
portuguesa. As respectivas traduções deverão ser registradas no Registro de Títulos e Documentos.
O emissor não admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico.
g)
Manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e
compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias
A Companhia não mantém fóruns e websites destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas
sobre as pautas das assembleias.
h)

Transmissão ao vivo do vídeo e/ou áudio das assembleias

A Companhia não transmite ao vivo o vídeo e/ou o áudio das assembleias.
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais

i)
Mecanismos destinados a permitir a inclusão, na ordem do dia, de propostas formuladas por
acionistas
Os acionistas que desejarem incluir propostas na ordem do dia das Assembleias Gerais poderão encaminhar
essa solicitação ao Departamento de Relações com Investidores da Companhia, tanto por meio físico, quanto
por meio virtual no website da Companhia.
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12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração

a)
número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número de reuniões
ordinárias e extraordinárias
12 ordinárias e 4 extraordinárias
b)
se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao
exercício do direito de voto de membros do conselho
Seguem transcrições das disposições do acordo de acionistas que estabelecem restrição ou vinculação ao
exercício do direito de voto de membros do conselho.

c)

regras de identificação e administração de conflitos de interesses

Não há previsão de regras específicas.
d)
se a Companhia possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de
administração formalmente aprovada:
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12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração

A política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de administração da Companha ocorre
conforme transcrição abaixo do Estatuto Social.
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12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem

Não há cláusula compromissória no estatuto social da Companhia prevendo resolução de conflitos entre
acionistas e entre estes e a Companhia por meio de arbitragem.
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

ALCIDES MORALES FILHO

19/02/1957

Pertence apenas à Diretoria

10/05/2016

3 anos

0

345.214.537-91

ECONOMISTA

10 - Diretor Presidente / Superintendente

10/05/2016

Sim

0.00%

JOAO PAULO JABOUR BRUNET

15/05/1982

Pertence apenas ao Conselho de Administração

07/06/2016

3 anos

0

096.144.557-21

ECONOMISTA

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

07/06/2016

Não

0.00%

PAULO CESAR PEIXOTO DE CASTRO PALHARES

28/09/1946

Pertence apenas ao Conselho de Administração

07/06/2016

3 anos

0

006.684.277-87

EMPRESÁRIO

20 - Presidente do Conselho de Administração

07/06/2016

Sim

0.00%

LUIZ FERNANDO CIRNE LIMA

01/01/1933

Pertence apenas ao Conselho de Administração

07/06/2016

3 anos

0

000.947.730-68

EMPRESÁRIO
RURAL

21 - Vice Presidente Cons. de Administração

07/06/2016

Sim

0.00%

PEDRO GROSSI JUNIOR

29/11/1943

Pertence apenas ao Conselho de Administração

07/06/2016

3 anos

0

032.834.457-53

ADVOGADO

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

07/06/2016

Não

0.00%

EMILIO SALGADO FILHO

16/02/1958

Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração

07/06/2016

3 anos

0

629.291.947-15

INDUSTRIAL

34 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Vice Pres.

07/06/2016

Sim

0.00%

Diretor Vice- Presidente Corporativo e de Relações com Investidores
ADOLPHO LUIZ LAYDNER JUNIOR

24/10/1953

Conselho Fiscal

26/04/2018

1 ano

0

025.702.547-20

ADVOGADO

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

26/04/2018

Sim

0.00%

JOSÉ JOAQUIM GERALDO NETO

26/12/1942

Conselho Fiscal

26/04/2018

1 ano

0

044.084.117-87

ADVOGADO

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

26/04/2018

Sim

0.00%

CID GABRIEL FERREIRA DE SAMPAIO

01/02/1945

Conselho Fiscal

26/04/2018

1 ano

0

094.484.707-20

ENGENHEIRO

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

26/04/2018

Sim

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

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

ALEXANDRE MOREIRA CARDOSO

23/05/1969

Conselho Fiscal

26/04/2018

1 ano

0

005.497.007-57

ADMINISTRADOR

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

26/04/2018

Não

0.00%

Membro Titular do Conselho Fiscal
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
ALCIDES MORALES FILHO - 345.214.537-91
Executivo atuante na área financeira com mais de 30 anos de experiência. Atualmente é Diretor Presidente da GPC Participações S.A. e membro do Conselho de Administração das investidas Apolo Tubos e
Equipamentos S.A. e GPC Química S.A.
JOAO PAULO JABOUR BRUNET - 096.144.557-21
Executivo com mais de 15 anos de experiência na área financeira, tendo atuado em empresas como Itaú-Unibanco, Santander, Petrobras, Generali Seguros e Tim Brasil. Atualmente trabalha na GBI Capital e é
membro efetivo do Conselho de Administração da GPC Participações S.A.
PAULO CESAR PEIXOTO DE CASTRO PALHARES - 006.684.277-87
Executivo de vasta experiência, foi Diretor Presidente da GPC Participações S.A., membro do Conselho de Administração da Refinaria de Petróleos Manguinhos S.A., além de Diretor de diversas empresas como
Alplan S/A Ind. Com. Chapas de Madeira, Apolo Produtos de Aço S.A. e GPC Ind. Com. Ltda. Atualmente é Presidente do Conselhos de Administração da GPC Participações S.A. e da investida GPC Química S.A. e
Vice Presidente do conselho de Administração da investida Apolo Tubos e Equipamentos S.A.
LUIZ FERNANDO CIRNE LIMA - 000.947.730-68
Membro do Conselho de Administração do Banco Icatu, da SLC Agrícola e da Câmera Agroalimentos. Reconhecido especialista e empresário do agronegócio, foi Ministro de Estado da Agricultura (1969 a 1973),
Diretor Superintendente da COPESUL e membro de diversos Conselhos de Administração, dentre eles os da Braskem S.A. e ETH (Grupo Odebrecht).
PEDRO GROSSI JUNIOR - 032.834.457-53
Executivo com mais de 40 anos de experiência, tendo atuado na Diretoria de empresas como TELERJ, jornal O DIA e JORNAL DO COMMERCIO, também foi membro do Conselho de diversas empresas como
FURNAS, Banco Liberal e LIGHT. Atualmente é membro do Conselho do Jornal do Brasil, Banco da Providência - Arquidiocese do Rio de Janeiro e membro do Conselho de Administração das empresas TAESA e
Petrorio.
EMILIO SALGADO FILHO - 629.291.947-15
Executivo atuante na área financeira com mais de 30 anos de experiência, desempenhou funções de gerência e de alta gerência nos setores de produção, planejamento e financeiro. Atualmente é Diretor VicePresidente Corporativo, de Relações com Investidores e membro do Conselho de Administração da GPC Participações S.A., além de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da coligada Metanor e VicePresidente do Conselho de Administração da investida Apolo Tubulars S.A.
ADOLPHO LUIZ LAYDNER JUNIOR - 025.702.547-20
Advogado, foi Conselheiro Fiscal da Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A., atual Consultor da Eximbras Inc., Consultor da Brazilian American Chamber of Commerce, membro efetivo do Instituto dos
Advogados Brasileiros e do Conselho Fiscal da Metanor S.A. - Metanol do Nordeste.
JOSÉ JOAQUIM GERALDO NETO - 044.084.117-87
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Membro efetivo do Conselho Fiscal da GPC Participações S.A., membro efetivo do Conselho Fiscal das investidas GPC Química S/A e Apolo Tubos e Equipamentos S/A e membro efetivo do Conselho Fiscal da
coligada Metanor S/A - Metanor do Nordeste. Foi Gerente Administrativo Financeiro da investida GPC Química S/A de mai/2008 a fev/2010, além de Diretor Superintendente da Meta Adm. e serviços S/C LTDA de
ago/1998 a mai/2008.
CID GABRIEL FERREIRA DE SAMPAIO - 094.484.707-20
Membro do Conselho Fiscal da GPC Participações.
ALEXANDRE MOREIRA CARDOSO - 005.497.007-57
Profissional com 17 anos de experiência em empresas de âmbito nacional e multinacional, atuando como responsável em diversas áreas financeiras tais como Controladoria, Planejamento, Tesouraria, Anti-Fraude e
Relações Financeiras com Operadoras. É membro do Conselho Fiscal da GPC Participações S.A.
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12.7/8 - Composição dos comitês
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Optamos por não compor comitês na Companhia.
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a
administradores do emissor, controladas e controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau relacionados a administradores do emissor,
controladas e controladores.
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e
controladas, controladores e outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não se verifica qualquer tipo 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 mantém contratada apólice de seguro de responsabilidade civil de Administradores e Diretores
(“Seguro de D&O”), tendo como objetivo o ressarcimento a possíveis despesas incorridas pelos administradores
da Companhia e de suas Controladas em decorrência de omissões ou atos culposos praticados no exercício de
suas funções, conforme termos estabelecidos no clausulado da referida apólice.
O limite máximo de garantia relativo à apólice vigente em 31/12/2017 é de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de
reais), sua vigência compreende o período entre 08/06/2017 e 08/06/2018 e sua abrangência é mundial.
Em 08/06/2018, referida apólice foi renovada pelo período de um ano, tendo sua vigência sido estendida até
08/06/2019, mantido o limite máximo de garantia em R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
Ademais, a Companhia busca sempre proporcionar a seus administradores condições para que atuem com a
segurança necessária ao correto desempenho de suas atribuições e visando o melhor interesse da Companhia.
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12.12 - Outras informações relevantes

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

Do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e não Estatutária e do Conselho Fiscal

a)
objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de remuneração foi
formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da aprovação e, caso a Companhia
divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
Conselho de Administração e Diretoria Estatutária
A Companhia tem como prática a adoção de política de remuneração fixa, de acordo com as deliberações do
Conselho de Administração da Companhia, através do que for determinado em Assembleia Geral Ordinária.
Conselho Fiscal
Tendo em vista o fato do Conselho Fiscal ainda possuir caráter não-permanente, sua remuneração será fixada
quando de sua instalação, conforme legislação aplicável.

b)

composição da remuneração, indicando:
(i)

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles;

Conselho de Administração e Diretoria Estatutária
Os membros do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária fazem jus a uma remuneração fixa, cuja verba
global é estabelecida em Assembleia Geral e distribuída pelo Conselho de Administração, conforme determina
o Estatuto Social da Companhia, considerando-se: prática de mercado, funções desempenhadas e dedicação
ao cargo.
(ii)

a proporção de cada elemento na remuneração total;

Conselho de Administração e Diretoria Estatutária
A remuneração fixa representa 100% da remuneração total
(iii)

metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração;

Conselho de Administração e Diretoria Estatutária
Remuneração fixa paga em 12 parcelas mensais, sem definição prévia de reajuste.
(iv)

razões que justificam a composição da remuneração

Conselho de Administração e Diretoria Estatutária
Remuneração fixa com base na prática de mercado, funções desempenhadas e dedicação ao cargo.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

(v)

a existência de membros não remunerados pela Companhia e a razão para esse fato

Conselho de Administração e Diretoria Estatutária
Dois membros do Conselho de Administração, Pedro Grossi Júnior e João Paulo Jabour Brunet, renunciaram às
remunerações pertinentes aos cargos, no que tiveram seus respectivos honorários estabelecidos em um salário
mínimo, tendo apresentado em 07/06/2018 carta revogando a renúncia anteriormente apresentada.
c)
principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de
cada elemento da remuneração:
Conselho de Administração e Diretoria Estatutária
Não se aplica.
d)

como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho:

Não se aplica.
e)
como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses de curto, médio e longo prazo
da Companhia:
Não se aplica.

f)
existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos
Não há remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos da
Companhia.
g)
existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário, tal como a alienação do controle societário da Companhia:
Não há qualquer remuneração ou benefício vinculados à ocorrência de determinados eventos societários.

h)
práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração
individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:
(i)

os órgãos e comitês da Companhia que participam do processo decisório, identificando de
que forma participam
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

As remunerações do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva são definidas pelo próprio Conselho
de Administração.
(ii)

critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se há
a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os
critérios de comparação e a abrangência desses estudos

A Companhia fixa a remuneração individual de seus administradores considerando-se a prática de mercado,
funções desempenhadas e dedicação ao cargo, inclusive baseando-se em estudos de mercado, sendo o mais
recentemente utilizado o da empresa Willis, Towers Watson.
(iii)

com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da
política de remuneração da Companhia.

A Companhia reavalia anualmente a política de remuneração.
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13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

2,00

3,00

10,00

Nº de membros remunerados

5,00

2,00

3,00

10,00

363.000,00

682.000,00

100.000,00

1.145.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

363.000,00

682.000,00

100.000,00

1.145.000,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

2,00

3,00

10,00

Nº de membros remunerados

5,00

2,00

3,00

10,00

214.796,00

503.571,81

88.001,52

806.369,33

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto

PÁGINA: 128 de 241

Formulário de Referência - 2018 - GPC PARTICIPACOES S.A.

Versão : 5

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

214.796,00

503.571,81

88.001,52

806.369,33

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2015 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

2,00

3,00

10,00

Nº de membros remunerados

5,00

2,00

3,00

10,00

Salário ou pró-labore

0,00

180.000,00

68.176,00

248.176,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
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Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

68.176,00

248.176,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

A Companhia não adota remuneração variável para a sua Diretoria Estatutária, tampouco para os membros do
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

A Companhia não tem como prática e nem dispõe de plano de remuneração baseado em ações para a sua
Diretoria Estatutária, tampouco para membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária

A Companhia não tem como prática e nem dispõe de plano de remuneração baseado em ações para a sua
Diretoria Estatutária, tampouco para membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária

Não há opções em aberto detidas pelo Conselho de Administração, tampouco pela Diretoria Estatutária da
Companhia.
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária

A Companhia não tem como prática e nem dispõe de plano de remuneração baseado em opções e/ou ações
para a sua Diretoria Estatutária, tampouco para membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções

A Companhia não possui métodos de precificação do valor das ações e de opções por não adotar plano de
remuneração baseado em ações e/ou opções.
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão

- Administradores: 84.878 ações de emissão da Companhia
- Conselho Fiscal: 31 ações de emissão da Companhia
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários

A Companhia não possui planos de previdência em vigor para o Conselho de Administração, tampouco para a
Diretoria Estatutária.
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13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
Valores anuais
Diretoria Estatutária
31/12/2017

31/12/2016

Conselho de Administração
31/12/2015

31/12/2017

31/12/2016

Conselho Fiscal

31/12/2015

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Nº de membros

2,00

2,00

2,00

5,00

5,00

5,00

3,00

3,00

3,00

Nº de membros
remunerados

2,00

2,00

2,00

5,00

5,00

5,00

3,00

3,00

3,00

Valor da maior
remuneração(Reais)

40.275,61

38.734,00

15.000,00

29.485,79

27.668,00

788,00

2.776,73

2.776,73

1.800,00

Valor da menor
remuneração(Reais)

17.260,68

16.600,00

0,00

937,00

880,00

0,00

2.776,73

2.776,73

1.800,00

Valor médio da
remuneração(Reais)

28.768,15

27.667,00

7.500,00

5.885,60

5.885,60

157,60

2.776,73

2.776,73

1.800,00

Observação
Diretoria Estatutária
Conselho de Administração
Conselho Fiscal
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria

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

ÓRGÃO
Conselho de Administração
Conselho Fiscal
Diretoria

2015
0%
0%
100%

2016
0%
0%
100%

2017
75%
0%
100%
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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

Não houve remuneração atribuída a Administradores ou membros do Conselho Fiscal por qualquer razão que
não a função que ocupam.
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

Nos últimos 3 exercícios sociais não houve qualquer valor reconhecido no resultado de controladores, diretos ou
indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas da Companhia, como remuneração de membros
do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária ou do Conselho Fiscal.
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13.16 - Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes.
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

a)
Nº de empregados (total por grupos com base na atividade desempenhada e por localização
geográfica)

Empresa

Localização Geográfica

Atividade
Desempenhada

Total de
Funcionários

Industrial

Comercial e
Vendas

Administrativo e
Financeiro

Apolo Tubos e
Equipamentos
S.A.

Rio de Janeiro/RJ

Segmento de Tubos de
Aço

217

141

32

44

Apolo Tubulars
S.A.

Lorena/SP e Rio de
Janeiro/RJ

Segmento de Tubos de
Aço

264

226

9

29

GPC Química
S.A.

Araucária/PR, Uberaba/MG
e Rio de Janeiro/RJ

Segmento Químico

210

137

8

65

* Data base: 31/12/2017

b)
Nº de terceirizados (total por grupos com base na atividade desempenhada e por localização
geográfica)

Empresa

Localização Geográfica

Atividade
Desempenhada

Total de
Terceirizados

Industrial

Comercial e
Vendas

Administrativo
e Financeiro

Apolo Tubos e
Equipamentos
S.A.

Rio de Janeiro/RJ

Segmento de Tubos de
Aço

23

22

0

1

Apolo Tubulars
S.A.

Lorena/SP e Rio de
Janeiro/RJ

Segmento de Tubos de
Aço

51

51

0

0

GPC Química
S.A.

Araucária/PR, Uberaba/MG
e Rio de Janeiro/RJ

Segmento Químico

47

47

0

0

* Data base: 31/12/2017

c)

Índice de Rotatividade

Apolo Tubos e Equipamentos S.A. – 2,76%
Apolo Tubulars S.A. – 1,35%
GPC Química – 0,9%
* Percentuais referentes ao ano de 2017

d)

Exposição do emissor e passivos e contingências trabalhistas.

Exposições relevantes estão descritas no item 4.3 deste formulário.
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos

Apesar da Companhia não possuir funcionários, dado as suas características de holding, a sua controlada
GPC Química S.A., a partir do ano de 2017, introduziu novos procedimentos e políticas de Recursos Humanos,
a fim de otimizar sua gestão com atuação estratégica, aplicando novos conceitos como Pesquisa de Clima
Organizacional, Programa de Avaliação de Desempenho, Comitê de R.H. e Preleção com todas as áreas da
empresa, buscando o avanço da comunicação interna.
Adicionalmente, a controlada Apolo Tubos e Equipamentos S.A. encontra-se em fase de projeto de
implantação dos mesmos conceitos já aplicados na GPC Química S.A.
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

a)

Política de salários e remuneração variável

A Companhia e suas Controladas adotam política de remuneração fixa de acordo com os salários praticados
pelo mercado brasileiro, de forma a atrair, manter e motivar seus funcionários. A mesma é composta por salário
mensal, féria e décimo terceiro, em linha com o estabelecido pela Consolidação das Leis Trabalhistas.
Ademais, a controlada GPC Química S.A. está em processo de implantação de remuneração variável através do
PAD – Programa de Avaliação de Desempenho. O objetivo é prover ao funcionário bonificação anual em
decorrência do alcance de metas pré-estabelecidas.
A Companhia e suas Controladas efetuam os devidos reajustes salariais de acordo com a legislação trabalhista,
à data-base dos acordos ou convenções coletivas aplicáveis.

b)

Política de benefícios

A Companhia e suas Controladas adotam política de benefícios compatível com as praticadas pelo mercado
brasileiro destacando-se: assistência médica, transporte e refeição.
Adicionalmente, a controlada GPC Química S.A. oferece ainda assistência odontológica, seguro de vida em
grupo e outros, conforme acordo coletivo com os sindicatos da categoria.
Quanto aos benefícios adicionais ofertados pela controlada Apolo Tubos e Equipamentos S.A. figuram ainda
cesta básica e auxílio farmácia, dentre outros.
c)
Características dos planos de remuneração baseados em ações dos funcionários nãoadministradores
Não há.
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos

Os empregados da GPC Química S.A. são representados pelo Sindicato das Indústrias Químicas e
Farmacêuticas do Estado do Paraná.
Na GPC Participações S.A. não há relação sindical, por não se tratarem de contratos regidos pela CLT.
Na Apolo Tubos e Equipamentos S.A., os empregados são representados pelo Sindicato das Indústrias
Metalúrgicas do Município do Rio de Janeiro.
Na Apolo Tubulars S.A., os empregados são representados pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Lorena, Guaratinguetá e região.
Ao longo do tempo, as empresas vêm mantendo bom relacionamento com os seus profissionais e Sindicatos,
não havendo histórico de paralisações.
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14.5 - Outras informações relevantes

Não há outras informações relevantes.
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

JOAO ANTONIO SALGADO BERARDO
088.110.507-40

Sim

Sim

30/05/2018

Não
2.208

0,040000%

0

0,000000%

2.208

0,040000%

1.538

0,030000%

1.538

0,030000%

2.405

0,040000%

3.770

0,060000%

CAMILA MARIA LODI PALHARES
083.569.457-71

Sim

Sim

30/05/2018

Não
1.538

0,030000%

0

0,000000%

JULIANA MARIA LODI PALHARES
053.787.557-35

Sim

Sim

30/05/2018

Não
1.538

0,030000%

0

0,000000%

SUZANA PALHARES CORREA
021.464.667-07

Sim

Sim

30/05/2018

Não
2.405

0,040000%

0

0,000000%

MARIA CELINA PALHARES SALGADO HAMPSHIRE
025.918.427-60

Sim

Sim

30/05/2018

Não
3.770

0,060000%

0

0,000000%
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

MARIA CRISTINA PALHARES SALGADO
992.829.257-49

Sim

Sim

30/05/2018

Não
3.770

0,060000%

0

0,000000%

3.770

0,060000%

3.062

0,050000%

0,000000%

1.256

0,020000%

0,000000%

204.421

3,470000%

1

0,001000%

PAULO ANTONIO SALGADO BERARDO
077.113.327-85

Sim

Sim

30/05/2018

Não
3.062

0,050000%

0

0,000000%

ANNA PAULA BERARDO CARVALHO LIMA
075.746.607-94

Sim

Sim

30/05/2018

Não
1.256

0,020000%

0

ZELIA MARIA PEIXOTO PALHARES
026.627.287-87

Sim

Sim

Não
204.421

3,470000%

0

EURICO SOLANES NETO
011.638.117-50

Sim

Sim

30/05/2018

Não
1

0,001000%

0

0,000000%
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Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

GILBERTO CARVALHO SOLANES JUNIOR
011.806.457-66

Sim

Sim

30/05/2018

Não
1

0,001000%

0

0,000000%

1

0,001000%

1

0,001000%

819

0,010000%

10

0,001000%

2

0,001000%

CYNTHIA MARIA P SOLANES BARTHEL
010.544.607-60

Sim

Sim

30/05/2018

Não
1

0,001000%

0

0,000000%

EMILIO GRANDMASSON SALGADO
003.474.347-20

Sim

Sim

30/05/2018

Não
819

0,010000%

0

0,000000%

CESAR AUGUSTO PEIXOTO DE CASTRO PALHARES
013.050.107-79

Sim

Sim

30/05/2018

Não
10

0,001000%

0

0,000000%

TICIANA MARIA PALHARES SOLANES
010.544.587-82

Sim

Sim

30/05/2018

Não
2

0,001000%

0

0,000000%
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Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

JOSE ROBERTO PALHARES SALGADO
708.708.887-49

Sim

Sim

30/05/2018

Não
3.770

0,060000%

0

0,000000%

3.770

0,060000%

0,000000%

172.357

2,930000%

0,000000%

214.804

3,650000%

0,000000%

214.632

3,650000%

0,000000%

208.464

3,540000%

JOAO CARLOS PEIXOTO DE CASTRO PALHARES
094.484.117-15

Sim

Sim

Não
172.357

2,930000%

0

PAULO CESAR PEIXOTO DE CASTRO PALHARES FILHO
016.694.057-70

Sim

Sim

30/05/2018

Não
214.804

3,650000%

0

ANDREA PALHARES VASCONCELOS
016.694.037-26

Sim

Sim

Não
214.632

3,650000%

0

MARIA HELENA PALHARES SALGADO
003.474.267-00

Sim

Não

Não
208.464

3,540000%

0
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Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

SKY INVESTMENTS LTDA
11.044.486/0001-86

Não

Não

30/05/2018

Não
2.058.247

34,990000%

0

0,000000%

2.058.247

34,990000%

0,000000%

474.489

8,070000%

0,000000%

216.724

3,680000%

0,000000%

215.726

3,670000%

0,000000%

47.884

0,810000%

IMOBILIARIA MONDESIR S/A
42.267.534/0001-29

Não

Não

30/05/2018

Não
474.489

8,070000%

0

HEITOR PEIXOTO DE CASTRO PALHARES
006.684.357-04

Sim

Não

Não
216.724

3,680000%

0

JORGE PAULO PEIXOTO DE CASTRO
016.694.097-67

Sim

Sim

Não
215.726

3,670000%

0

ANTONIO JOAQUIM PEIXOTO DE CASTRO PALHARES
006.684.437-15

Sim

Sim

Não
47.884

0,810000%

0
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Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

0,000000%

44.841

0,760000%

53.909

0,920000%

0,000000%

50.853

0,860000%

0,000000%

51.113

0,870000%

0,000000%

51.004

0,870000%

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

ANA BEATRIZ PALHARES CHAGAS TELLES
893.284.267-15

Sim

Sim

Não
44.841

0,760000%

0

EMILIO SALGADO FILHO
629.291.947-15

Sim

Sim

30/05/2018

Não
53.909

0,920000%

0

0,000000%

ANTONIO JOAQUIM PEIXOTO DE CASTRO
986.324.697-20

Sim

Sim

30/05/2018

Não
50.853

0,860000%

0

CELINA CORREA PEIXOTO DE CASTRO PALHARES
016.694.077-13

Sim

Sim

Não
51.113

0,870000%

0

ANTONIO FELIPE PEIXOTO DE CASTRO PALHARES
016.694.087-95

Sim

Sim

Não
51.004

0,870000%

0
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Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

ANTONIO EDUARDO PEIXOTO DE CASTRO PALHARES
016.694.067-41

Sim

Sim

Não
50.926

0,870000%

0

0,000000%

50.926

0,870000%

1.528.237

25,985000%

0

0,000000%

1.528.237

25,985000%

0

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

5.882.782

100,000000%

0

0,000000%

5.882.782

100,000000%

OUTROS

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

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

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

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

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

IMOBILIARIA MONDESIR S/A

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

42.267.534/0001-29

ANA BEATRIZ PALHARES CHAGAS TELLES
893.284.267-15

Não

Não

0

0,000000

Não

Não

0

0,000000

Não

Não

0

0,000000

Não
223.489

7,284000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

223.489

7,284000

158.046

5,150000

79.023

2,575000

ANDREA PALHARES VASCONCELOS
016.694.037-26
Não
158.046

5,150000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

ANTONIO EDUARDO PEIXOTO DE CASTRO PALHARES
016.694.067-41
Não
79.023

2,575000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

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

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

IMOBILIARIA MONDESIR S/A

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

42.267.534/0001-29

ANTONIO FELIPE PEIXOTO DE CASTRO PALHARES
016.694.087-95

Não

Não

0

0,000000

Não

Não

0

0,000000

Não

Não

0

0,000000

Não
79.023

2,575000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

79.023

2,575000

79.024

2,575000

79.023

2,575000

ANTONIO JOAQUIM PEIXOTO DE CASTRO PALHARES
006.684.437-15
Não
79.024

2,575000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

CELINA CORREA PEIXOTO DE CASTRO PALHARES
016.694.077-13
Não
79.023

2,575000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

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

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

IMOBILIARIA MONDESIR S/A

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

42.267.534/0001-29

ELOISA MARIA PEIXOTO PALHARES
006.683.977-72

Não

Não

0

0,000000

Não

Não

0

0,000000

Não

Não

0

0,000000

Não
316.093

10,302000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

316.093

10,302000

316.093

10,302000

52.682

1,716000

GILDA MARIA PEIXOTO PALHARES
289.922.887-00
Não
316.093

10,302000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

HEITOR PEIXOTO DE CASTRO PALHARES
006.684.357-04
Não
52.682

1,716000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

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

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

IMOBILIARIA MONDESIR S/A

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

42.267.534/0001-29

JOAO CARLOS PEIXOTO DE CASTRO PALHARES
094.484.117-15

Não

Não

0

0,000000

Não

Não

0

0,000000

Não

Não

0

0,000000

Não
316.093

10,302000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

316.093

10,302000

158.047

5,151000

52.682

1,717000

JORGE PAULO PEIXOTO DE CASTRO
016.694.097-67
Não
158.047

5,151000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

LUIS LOPES DE SOUZA PALHARES
024.093.077-01
Não
52.682

1,717000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

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

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

IMOBILIARIA MONDESIR S/A

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

42.267.534/0001-29

MARIA CANDIDA PEIXOTO PALHARES
562.086.187-20

Não

Não

0

0,000000

Não

Não

0

0,000000

Não

Não

0

0,000000

Não
8

0,002000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

8

0,002000

52.682

1,717000

52.682

1,717000

MARIA CLAUDIA LOPES DE PALHARES
024.093.147-59
Não
52.682

1,717000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

MARIA DE LOURDES L DE S PALHARES
024.092.987-02
Não
52.682

1,717000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

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

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

IMOBILIARIA MONDESIR S/A

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

42.267.534/0001-29

MARIA DE LOURDES L DE S PALHARES
024.092.987-02

Não

Não

0

0,000000

Não

Não

0

Não
52.682

1,717000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

52.682

1,717000

0,000000

316.093

10,302000

0

0,000000

0

0,000000

Não

Não

0

0,000000

52.683

1,717000

MARIA HELENA PALHARES SALGADO
003.474.267-00
Não
316.093

10,302000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

0,000000

PEDRO LOPES DE SOUZA PALHARES
024.093.037-14
Não
52.683

1,717000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

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

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

IMOBILIARIA MONDESIR S/A

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

42.267.534/0001-29

SERGIO PEIXOTO CASTRO PALHARES
006.684.517-34

Não

Não

0

0,000000

316.093

10,302000

0

0,000000

3.068.334

100,000000

Não

Não

0

0,000000

316.093

10,302000

Não
316.093

10,302000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL

3.068.334

100,000000

ZELIA MARIA PEIXOTO PALHARES
026.627.287-87
Não
316.093

10,302000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

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

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

SKY INVESTMENTS LTDA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

11.044.486/0001-86

GOLDEN PARK INTERNACIONAL S.A.
17.717.895/0001-82

PANAMA

Sim

Não

Não

0

0,000000

38.707.775

100,000000

Cosme Eduardo Costa dos Santos

38.707.775

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

25/01/2017

Fisica

895.480.437-34

OUTROS

0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

38.707.775

100,000000

0

0,000000

38.707.775

100,000000

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

19/10/2018

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

818

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

448

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

5.882.782

93,860666%

Quantidade preferenciais (Unidades)

384.787

6,139334%

Total

6.267.569

100,000000%
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Organograma Societário
Família Peixoto de
Castro

90,7%

39,0%

56,2%

Petrobras
34,3%

16,8%
Metanor

28,6%

100,0%
Apolo
Tubulars

98,4%
Copenor

1
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
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15.7 - Principais operações societárias

Evento:

Aquisição das ações de emissão da Apolo
Tubulars S.A. pertencentes à Lone Star Brazil 2
Holding Ltda.

Principais Condições do Negócio:

Em 22 de dezembro de 2017 a Apolo Tubulars
S.A. adquiriu as ações de emissão própria
pertencentes à Lone Star Brazil 2 Holding Ltda.,
com o cumprimento de todas as condições
precedentes à conclusão da referida operação.

Sociedades envolvidas:

Apolo Tubulars S.A., Lone Star Brazil 2 Holding
Ltda. e Apolo Tubos e Equipamentos S.A.

Efeitos resultantes da operação no quadro
acionário da Companhia:

Por força da operação, a Apolo Tubos e
Equipamentos S.A. passa a ser controladora,
além de detentora de 100% do capital social da
Apolo Tubulars S.A.

Quadro societário antes e depois:

Antes da operação, Apolo Tubos e
Equipamentos S.A. e Lone Star Brazil 2 Holding
Ltda. detinham 50% do capital social da Apolo
Tubulars S.A. cada. Após a conclusão da
operação, a Apolo Tubos e Equipamentos S.A.
passa a deter 100% do capital social da Apolo
Tubulars S.A.

Mecanismos utilizados para garantir o tratamento Não aplicável
equitativo entre os acionistas:
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15.8 - Outras informações relevantes

Não há.
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas

A Companhia segue as regras relativas a conflito de interesses previstas na Lei 6.404/76 e nas normas /
orientações da Comissão de Valores Mobiliários.
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

GPC QUÍMICA SA

02/01/2012

35.000.000,00

20.644.905,42

N/A

N/A

SIM

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Mutuo

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

Contrato de mútuo entre a GPC Participações S/A e GPC Química S/A com vencimento em 02/01/2019, podendo as partes, de comum acordo,
prorrogar este prazo. Os encargos remuneratórios são: juros iguais a CDI-Andima, calculados diariamente acrescida de juros de 3% ao ano.

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Credor

0,000000

Especificar
APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS S.A.

09/08/2011

6.000.000,00

6.293.912,43

N/A

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Mutuo

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Contrato de Mutuo corrigido a 10% ao ano +IPCA, Tomado junto a GPC Participações S/A.

Posição contratual do emissor

Credor

N/A

SIM

10,000000

N/A

SIM

10,000000

Especificar
APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS S.A.

30/09/2011

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Mutuo

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

81.055,94

101.912,45

N/A
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Natureza e razão para a operação

Contrato de mutuo corrigido a 10% ao ano +IPCA, Tomado junto a GPC Participações.

Posição contratual do emissor

Credor

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

N/A

SIM

10,000000

N/A

SIM

10,000000

N/A

SIM

10,000000

Especificar
APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS S.A.

30/09/2011

1.700.000,00

2.127.499,78

N/A

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Mutuo

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Contrato de mutuo corrigido a 10% ao ano +IPCA, Tomado junto a GPC Participações.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS S.A.

22/05/2010

20.000.000,00

16.933.415,08

N/A

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Mutuo

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Contrato de mutuo corrigido a 10% ao ano +IPCA, Tomado junto a GPC Participações.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS S.A.

21/12/2010

Relação com o emissor

Controlada

9.000.000,00

8.392.995,01

N/A
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Objeto contrato

Mutuo

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Contrato de mutuo corrigido a 10% ao ano +IPCA, Tomado junto a GPC Participações.

Posição contratual do emissor

Credor

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

N/A

SIM

Especificar
GPC INDUSTRIA E COMERCIA S/A

30/06/2006

480.000,00

125.435,13

N/A

0,000000

Relação com o emissor

Equiparada Coligada

Objeto contrato

Mutuo

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

Natureza e razão para a operação

Contrato de Mutuo entre a GPC Química S/A e GPC Indústria e Comércio Ltda. Os encargos remuneratórios correspondem a juros iguais a TJLP,
calculados mensalmente

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Copenor - Companhia Petroquímica do Nordeste 31/12/2016
Relação com o emissor

Coligada

Objeto contrato

Mutuo

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

N/A

6.084.000,00

6.100.708,30

N/A

N/A

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

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

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

APOLO TUBULARS

08/12/2003

0,00

6.573.847,27

Relação com o emissor

Controlada indireta

Objeto contrato

Mutuo

Garantia e seguros

N/A

Rescisão ou extinção

n/a

Natureza e razão para a operação

N/A

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

A Apolo Tubulars S/A é devedora da Apolo Tubos S/A.

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

12 meses a partir da
data deste contrato,
prorrogando-se
automaticamete por
iguais e sucessivos
periodos.

SIM

Especificar
0,000000
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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

Todas as decisões de grande impacto acerca das operações da Companhia e suas Controladas são submetidas
à Diretoria Executiva e, de acordo com sua alçada, ao Conselho de Administração, bem como ao Conselho
Fiscal. Desta forma, as operações com partes relacionadas foram devidamente submetidas aos órgãos
competentes e decisórios da Companhia.
Em conformidade com a lei das Sociedades por Ações, qualquer membro do Conselho da Companhia está
proibido em votar em qualquer Assembleia ou Reunião do Conselho, ou de atuar em qualquer operação de
negócios nos quais tenha interesses conflitantes com os da Companhia.
Todas as operações da Companhia e de suas Controladas com partes relacionadas seguem os padrões de
mercado e são amparadas pelas devidas avaliações prévias de suas condições e de estrito interesse da
Companhia em sua realização.
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16.4 - Outras informações relevantes

Não há.
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17.1 - Informações sobre o capital social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
15/12/2017

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

5.882.782

384.787

6.265.569

Capital Integralizado
223.948.439,51
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação
15/02/2017

Orgão que
deliberou o
aumento
AGE

Data emissão
15/02/2017

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

Total ações
(Unidades)

55.432.415,22

Subscrição
particular

0

384.787

384.787

Subscrição / Capital
anterior Preço emissão
26,00000000

144,06

Fator cotação
R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

N/A

Forma de integralização

A integralização das novas ações preferenciais de emissão da Companhia será feita através da capitalização dos créditos detidos pelos credores da Classe III contra a Companhia (originalmente ou em razão da
sua assunção), conforme manifestação dos credores que optarem pela conversão de seus créditos em ações, para dar cumprimento ao Plano de Recuperação Judicial;
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17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve desdobramento, grupamento ou bonificações no capital social da Companhia.
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17.4 - Informações sobre reduções do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não realizou redução do seu Capital Social.
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17.5 - Outras informações relevantes

Não há outras informações relevantes.
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18.1 - Direitos das ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

80,000000

Direito a dividendos

Conforme Estatuto Social da Companhia, possui direito a dividendos

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Não

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate

Espécie de ações ou CDA

Preferencial

Classe de ação preferencial

Preferencial Classe A

Tag along

0,000000

Direito a dividendos

Nos termos do artigo 17, inciso I da Lei 6.404/76, terão prioridade no recebimento de dividendos
mínimos, não cumulativos , em montante equivalente a 4%, (quatro por cento) sobre a parcela do
capital social da Companhia correspondente às ações preferenciais (i.e., dividindo-se o capital
social da Companhia pelo número total de ações da mesma e multiplicando-se o resultado pelo
número de ações preferenciais), participando em igualdade de condições com as ações ordinárias,
depois de a estas assegurado dividendo igual ao mínimo prioritário estabelecido para as ações
preferenciais em conformidade com este item e, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º, II da Lei
6.404/76, receberão dividendo 10% (dez por cento) maior do que os dividendos pagos a cada ação
ordinária de emissão da Companhia.

Direito a voto

Sem Direito

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Não

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

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

Não há

Outras características
relevantes

Não há
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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

Artigo 31 – Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, acionista ou não, residente ou com sede no Brasil ou no exterior, que,
a partir da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 10 de outubro de 2013, venha a adquirir ou se
torne titular, direta ou indiretamente, em razão de uma única operação ou de operações sucessivas, por qualquer meio ou
forma, incluindo, mas não se limitando (i) em razão de aumento de capital da Companhia; (ii) cessão de direitos de
subscrição; (iii) constituição de usufruto ou fideicomisso sobre as ações da Companhia; e/ou (iv) cessão de direitos de
ações da Companhia, ou quaisquer direitos a elas inerentes, de ações que, em qualquer caso, representem 40%
(quarenta por cento) ou mais das ações com direito a voto da Companhia, deverá realizar uma oferta pública de aquisição
da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, observadas as demais condições deste estatuto.
§ 1º - Para fins deste Artigo 31, entende-se como: (i) grupo de pessoas: qualquer conjunto de pessoas (a) vinculadas por
acordo ou contrato que disponha sobre o exercício de direitos na Companhia ou sobre as ações da Companhia; e/ou (b)
que represente um mesmo interesse, incluindo, sem limitação, com relação a um acionista: o controlador direto e/ou
indireto de tal acionista; as sociedades controladas por tal acionista, as sociedades sob controle comum com tal acionista
e/ou as sociedades controladas por cônjuges e parentes em linha reta, ou colateral até o quarto grau de tal acionista e/ou
de seu controlador direto e/ou indireto; e/ou os fundos ou clubes de investimento e/ou as carteiras de títulos e valores
mobiliários geridos ou controlados por uma mesma pessoa ou grupo de pessoas; e (ii) pessoa: qualquer pessoa física ou
jurídica, incluindo, sem limitação, sociedades, associações, consórcios, joint ventures, trusts, fundos, espólios, sociedades
em conta de participação, entidades sem personalidade jurídica distinta, fundos de investimento, condomínios,
universalidades de direitos, carteiras de títulos, ou outras formas de organização.
§ 2º - O acionista responsável pela realização da oferta pública solicitará o seu registro no prazo máximo de 30 (trinta)
dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou na titularidade de ações ou direitos em quantidade igual ou
superior a 40% (quarenta por cento) do capital social votante da Companhia.
§ 3º - A oferta pública de aquisição de ações deverá ser (i) dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia;
(ii) efetivada em leilão a ser realizado na BM&FBOVESPA; (iii) lançada pelo preço determinado de acordo com o parágrafo
4º deste Artigo; e (iv) paga à vista, em moeda corrente nacional, contra a aquisição das ações de emissão da Companhia,
observadas, ainda, as demais normas, regras e demais regulamentos da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
§ 4º - O preço por ação a ser ofertado pelas ações de emissão da Companhia será, no mínimo, igual ao maior valor entre
(i) o valor econômico das ações da Companhia apurado em laudo de avaliação, nos termos do parágrafo 5º deste Artigo
31, acrescido de um prêmio de 25% (vinte e cinco por cento); (ii) 125% (cento e vinte e cinco por cento) do preço de
emissão das ações em aumento de capital mediante distribuição pública ocorrido nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores
à data em que se tornar obrigatória a realização da oferta pública nos termos deste Artigo 31, devidamente atualizado até
a data do pagamento pelo Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio; (iii) 125% (cento e vinte
e cinco por cento) do valor patrimonial das ações da Companhia, levantado com base no patrimônio liquido da Companhia
apurado pelo valor de mercado na data em que se tornar obrigatória a realização da oferta pública nos termos deste Artigo
31; (iv) 125% (cento e vinte e cinco por cento) da cotação unitária média das ações da Companhia, na bolsa de valores
em que houver o maior volume de negociação das ações de emissão da Companhia, durante os 15 (quinze) pregões
anteriores à realização da oferta pública; e (v) R$61,00 (sessenta e um reais); sendo certo que o valor determinado de
acordo com este parágrafo será corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, desde a data em
que se tenha verificado o evento descrito no caput deste artigo, do qual resultou a obrigação de apresentar oferta pública,
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até a data de seu efetivo pagamento.
§ 5º - O valor econômico das ações de emissão da Companhia será apurado em laudo de avaliação elaborado na forma
dos parágrafos 6º e 7º abaixo, com base nos critérios adotados, de forma isolada ou combinada, de fluxo de caixa
descontado, ou de comparação por múltiplos, ou com base em outro critério aceito pela Comissão de Valores Mobiliários –
CVM.
§ 6º - O laudo de avaliação para aferição do valor econômico das ações da Companhia deverá ser elaborado por
instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e independente quanto ao poder de decisão da
Companhia, seus administradores e controladores, devendo o laudo também satisfazer os requisitos do parágrafo 1º do
Artigo 8º da Lei n.º 6.404/76 e conter a responsabilidade prevista no parágrafo 6º do mesmo Artigo da Lei n.º 6.404/76.
§ 7º - A escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do valor econômico da
Companhia é de competência privativa da assembleia geral especial convocada para esse fim, a partir da apresentação,
pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação, não se computando os votos em
branco, ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das ações de emissão da Companhia presentes
naquela assembleia, que, se instalada em primeira convocação, deverá contar com a presença de acionistas que
representem, no mínimo, 30% (trinta por cento) do capital social votante da Companhia, ou que, se instalada em segunda
convocação, poderá contar com a presença de acionistas que detenham qualquer número de ações.
§ 8º - Caso tenha havido mais de um aumento de capital da Companhia mediante subscrição pública nos 24 (vinte e
quatro) meses anteriores à data em que se tornar obrigatória a realização da oferta pública nos termos deste Artigo 31,
adotar-se-á o maior preço de emissão por ação para os fins do item (ii) do parágrafo 4º acima.
§ 9º - Caso qualquer norma ou regulamentação aplicável à oferta pública prevista neste Artigo determine a adoção de um
critério específico de cálculo para a fixação do preço de aquisição de cada ação da Companhia em oferta pública sujeita
ao Artigo 4-A da Lei n.º 6.404/76, que resulte em preço de aquisição superior àquele determinado nos termos deste Artigo,
deverá prevalecer na efetivação da oferta pública prevista neste Artigo o preço de aquisição calculado nos termos da
regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
§ 10 – Na hipótese de não cumprimento das obrigações impostas por este estatuto, inclusive no que concerne ao
atendimento dos prazos máximos (i) para realização ou solicitação do registro da oferta pública; ou (ii) para atendimento
das eventuais solicitações ou exigências da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, o Conselho de Administração da
Companhia convocará Assembleia Geral Extraordinária, na qual o acionista responsável pela realização da oferta pública
não poderá votar, para deliberar sobre a suspensão do exercício dos seus direitos, sem prejuízo de sua responsabilidade
por perdas e danos causados aos demais acionistas em decorrência do descumprimento das obrigações impostas por
este estatuto.
§ 11 – O disposto neste Artigo não se aplica à hipótese de uma pessoa se tornar titular de ações de emissão da
Companhia em quantidade superior a 40% (quarenta por cento) do capital social votante da Companhia em decorrência
de (i) sucessão legal ou por legado; (ii) incorporação de uma outra sociedade pela Companhia; ou (iii) incorporação de
ações de uma outra sociedade pela Companhia.

PÁGINA: 219 de 241

Formulário de Referência - 2018 - GPC PARTICIPACOES S.A.

Versão : 5

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

§ 12 - Não obstante a realização da oferta pública e do pagamento do preço previsto no Parágrafo 4º deste Artigo 31, o
acionista responsável pela realização da oferta pública ressarcirá, ainda, os acionistas dos quais tenha adquirido ações
em bolsa de valores nos 12 (doze) meses anteriores à data na qual tenha atingido quantidade igual ou superior a 40%
(quarenta por cento) do capital social votante da Companhia, devendo pagar a estes eventual diferença entre o preço
pago em virtude da oferta pública e o valor a eles pago em bolsa de valores por ações da Companhia nesse mesmo
período, devidamente atualizado até o momento do pagamento pelo Índice Geral de Preços de Mercado, divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas."
Artigo 32 – O disposto no Artigo 31 deste estatuto não se aplica à hipótese de alienação do controle da Companhia, caso
em que se aplicará o disposto no Artigo 254-A da Lei n.º 6.404/76.
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto

Não há.
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18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
Exercício social

31/12/2017

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/12/2017

Ações

Ordinária

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Bolsa

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

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

5.378.574

24,98

10,51 R$ por Unidade

Valor média
cotação (Reais)
14,23
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui outros valores emitidos.
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação

As ações ordinárias e preferenciais da Companhia são admitidas à negociação na B3S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”) sob os códigos GPCP3 e GPCP4, respectivamente.

PÁGINA: 224 de 241

Formulário de Referência - 2018 - GPC PARTICIPACOES S.A.

Versão : 5

18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros

A Companhia não possui valores mobiliários admitidos à negociação em mercados estrangeiros.
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18.8 - Títulos emitidos no exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui títulos emitidos no exterior.
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e
sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor

A Companhia não realizou ofertas públicas de distribuição relativas a valores mobiliários.
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18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios

Não se aplica.
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18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros

A Companhia não participou de aquisição de oferta pública de ações de terceiros.
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18.12 - Outras infomações relevantes

Não há.
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19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui Plano de Recompra de Ações estabelecido.
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19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui valores mobiliários em Tesouraria.
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19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria

Não há.
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui Política de Negociação emitida.
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20.2 - Outras informações relevantes
Não há.
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

1.1. Cumpre ao Diretor Vice-Presidente Corporativo e de Relações com Investidores da
GPC divulgar e comunicar à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e à B3( Brasil,
Bolsa, Balcão) Relação com Investidores, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou
relacionado aos negócios da GPC, bem como zelar por sua ampla e imediata
disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários
sejam admitidos à negociação.
1.2. Os acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do
conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por
disposição estatutária, deverão comunicar qualquer ato ou fato relevante de que tenham
conhecimento ao Diretor Vice-Presidente Corporativo e de Relações com Investidores,
que promoverá sua divulgação.
1.3. Caso as pessoas referidas no item 1.2., acima, tenham conhecimento pessoal de
ato ou fato relevante e constatem a omissão do Diretor Vice-Presidente Corporativo e
de Relações com Investidores no cumprimento de seu dever de comunicação e
divulgação, inclusive na hipótese da informação escapar do controle ou se ocorrer
oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários da
GPC ou a eles referenciados, somente se eximirão de responsabilidade caso
comuniquem imediatamente o ato ou fato relevante à CVM;
1.3.1. Caso ocorra oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos
valores mobiliários de emissão da GPC ou a eles referenciado, o Diretor Vice-Presidente
Corporativo e de Relações com Investidores deverá inquirir as pessoas com acesso a
atos ou fatos relevantes, com o objetivo de averiguar se elas têm conhecimento de
informações que devam ser divulgadas ao mercado.
1.4. O Diretor Vice-Presidente Corporativo e de Relações com Investidores deverá
divulgar simultaneamente ao mercado ato ou fato relevante a ser veiculado por qualquer
meio de comunicação, inclusive informação à imprensa, ou em reuniões de entidades
de classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no país ou no exterior.
1.5. A divulgação deverá se dar através de publicação nos jornais de grande circulação
utilizados habitualmente pela GPC, podendo ser feita de forma resumida com indicação
dos endereços na rede mundial de computadores - Internet, onde a informação completa
deverá estar disponível a todos os investidores, em teor no mínimo idêntico àquele
remetido à CVM e à Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA.
1.6. A divulgação e a comunicação de ato ou fato relevante, inclusive da informação
resumida referida no item 1.5., acima, devem ser feitas de modo claro e preciso, em
linguagem acessível ao público investidor.
1.7. Nos termos do § 6º do art. 3º e do art. 4º da Instrução CVM nº 358/2002, a CVM
poderá determinar, a qualquer tempo, a divulgação, correção, aditamento ou
republicação de informação sobre ato ou fato relevante, bem como exigir do Diretor
Vice-Presidente Corporativo e de Relações com Investidores esclarecimentos
adicionais à comunicação e à divulgação de ato ou fato relevante.
1.8. A divulgação de ato ou fato relevante deverá ocorrer, sempre que possível, antes
do início ou após o encerramento dos negócios nas bolsas de valores e entidades do
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mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da GPC sejam
admitidos à negociação.
1.8.1. Caso os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à
negociação simultânea em mercados de diferentes países, a divulgação do ato ou fato
relevante deverá ser feita, sempre que possível, antes do início ou após o encerramento
dos negócios em ambos os países, prevalecendo, no caso de incompatibilidade, o
horário de funcionamento do mercado brasileiro.
1.8.2. Caso seja imperativo que a divulgação de ato ou fato relevante ocorra durante o
horário de negociação, o Diretor Vice-Presidente Corporativo e de Relações com
Investidores poderá, ao comunicar o ato ou fato relevante, solicitar, sempre
simultaneamente à Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA e entidades do mercado
de balcão organizado, nacionais e estrangeiras, em que os valores mobiliários de
emissão da GPC sejam admitidos à negociação, a suspensão da negociação dos
valores mobiliários de emissão da GPC, ou a eles referenciados, pelo tempo necessário
à adequada disseminação da informação relevante.
1.8.3. A suspensão de negociação a que se refere o item 1.8.2, acima, não será levada
a efeito no Brasil enquanto estiver em funcionamento bolsa de valores ou entidade de
mercado de balcão organizado de outro país em que os valores mobiliários de emissão
da GPC sejam admitidos à negociação, e em tal bolsa de valores ou entidade de
mercado de balcão organizado os negócios com aqueles valores mobiliários não
estiverem suspensos.
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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

1. PÚBLICO ALVO
(i) a própria GPC Participações S.A. (aqui denominada “GPC”);
(ii) acionistas controladores, diretos ou indiretos;
(iii) diretores estatutários;
(iv) membros do conselho de administração;
(v) membros do conselho fiscal;
(vi) membros de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por
disposição estatutária;
(vii) quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta,
sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação
relativa ao ato ou fato relevante;
(viii) quem quer que tenha conhecimento de informação referente a ato ou fato relevante,
sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, em especial
àqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a GPC, tais
como auditores independentes, analistas de mercado, consultores e peritos;
(ix) administradores que se afastarem da administração da GPC antes da divulgação
pública de negócio ou fato iniciado durante seu período de gestão.
2. ÂMBITO E FINALIDADE
São regulados pelas disposições da presente política: (i) o procedimento relativo à
divulgação e uso de informações sobre ato ou fato relevante; e (ii) o procedimento
relativo à manutenção de sigilo acerca de ato ou fato relevante ainda não divulgado ao
mercado, em conformidade com o disposto na Instrução CVM nº 358/2002.
3. DEFINIÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE
Considera-se relevante, para os efeitos desta política, qualquer decisão de acionista
controlador, deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de administração da GPC,
ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou
econômico financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de
modo ponderável:
I - na cotação dos valores mobiliários de emissão da GPC ou a eles referenciados;
II - na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores
mobiliários;
III - na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de
titular de valores mobiliários emitidos pela GPC ou a eles referenciados.
São exemplos de ato ou fato potencialmente relevante, dentre outros, os seguintes:
I.

assinatura de acordo ou contrato de transferência do controle acionário da
companhia, ainda que sob condição suspensiva ou resolutiva;

II.

mudança no controle da companhia, inclusive através de celebração, alteração
ou rescisão de acordo de acionistas;
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III.

celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas em que a companhia
seja parte ou interveniente, ou que tenha sido averbado no livro próprio da
companhia;

IV.

ingresso ou saída de sócio que mantenha, com a companhia, contrato ou
colaboração operacional, financeira, tecnológica ou administrativa;

V.

autorização para negociação dos valores mobiliários de emissão da companhia
em qualquer mercado, nacional ou estrangeiro;

VI.

decisão de promover o cancelamento de registro da companhia aberta;

VII.

incorporação, fusão ou cisão envolvendo a companhia ou empresas ligadas;

VIII.

transformação ou dissolução da companhia;

IX.

mudança na composição do patrimônio da companhia;

X.

mudança de critérios contábeis;

XI.

renegociação de dívidas;

XII.

aprovação de plano de outorga de opção de compra de ações;

XIII.

alteração nos direitos e vantagens dos valores mobiliários emitidos pela
companhia;

XIV.

desdobramento ou grupamento de ações ou atribuição de bonificação;

XV.

aquisição de ações da companhia para permanência em tesouraria ou
cancelamento, e alienação de ações assim adquiridas;

XVI.

lucro ou prejuízo da companhia e a atribuição de proventos em dinheiro;

XVII.

celebração ou extinção de contrato, ou o insucesso na sua realização, quando a
expectativa de concretização for de conhecimento público;

XVIII.

aprovação, alteração ou desistência de projeto ou atraso em sua implantação;

XIX.

início, retomada ou paralisação da fabricação ou comercialização de produto ou
da prestação de serviço;

XX.

descoberta, mudança ou desenvolvimento de tecnologia ou de recursos da
companhia;

XXI.

modificação de projeções divulgadas pela companhia;

XXII.

impetração de concordata, requerimento ou confissão de falência ou propositura
de ação judicial que possa vir a afetar a situação econômico-financeira da
companhia.
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações

O Diretor de Relações com Investidores possui a responsabilidade primária pela comunicação e divulgação de
Ato ou Fato Relevante envolvendo a Companhia. Compete, ainda, ao Diretor de Relações com Investidores zelar
pela execução e acompanhamento da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante.
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21.4 - Outras informações relevantes

Não há.
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