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1. Responsáveis pelo formulário / 1.0 - Identificação

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Renan Batista Patrício Lima

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Caio Castro de Miranda

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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1. Responsáveis pelo formulário / 1.1 – Declaração do Diretor Presidente

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 23 de setembro de 2022.

Eu, Renan Batista Patrício Lima, na qualidade de Diretor Presidente da Borrachas Vipal
S.A. nos termos da Resolução CVM nº 80/22, conforme alterada, declaro que:
1.

Revi o Formulário de Referência de 2022 da Companhia;

2.
Todas as informações contidas no formulário de referência atendem ao disposto na
Resolução CVM nº 80/22, em especial aos artigos 15 e 20;
3.
O conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo
da situação econômico- financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e
dos valores mobiliários por ele emitidos.
Atenciosamente,
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1. Responsáveis pelo formulário / 1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 23 de setembro de 2022.

Eu, Caio Castro de Miranda, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da
Borrachas Vipal S.A. nos termos da Resolução CVM nº 80/22, conforme alterada, declaro que:
1.

Revi o Formulário de Referência de 2022 da Companhia;

2.
Todas as informações contidas no formulário de referência atendem ao disposto na
Resolução CVM nº 80/22, em especial aos artigos 15 e 20;
3.
O conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo
da situação econômico- financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e
dos valores mobiliários por ele emitidos.
Atenciosamente,
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2. Auditores independentes / 2.1 / 2 - Identificação e remuneração
Possui auditor?

SIM

Código CVM

471-5

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.

CPF/CNPJ

61.366.936/0011-05

Data Início

26/06/2019

Descrição do serviço contratado

Os serviços prestados pelos auditores independentes compreendem: (i) a auditoria das nossas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro - International Financial Reporting Standards - IFRS, emitidas pelo International
Accounting Standards Board - IASB, referentes aos períodos de 6 (seis) meses findos em 30 de junho de 2022 e 2021 e aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019; (ii) revisão das demonstrações financeiras
intermediárias da Companhia referentes aos períodos de 3 (três) meses findos em 31 de março de 2022 e 2021, ao trimestre
findo 30 de junho de 2022 e 2021, elaboradas de acordo com a NBC TG 21 - Demonstração Intermediária; (iii) relatório de
asseguração limitada do Relatório de Apuração dos Índices Financeiros referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2021; e (iv) a prestação de serviços profissionais em conexão com o processo de registro de companhia aberta.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

No período findo em 30 de junho de 2022 e no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a remuneração dos
auditores independentes relativa aos itens (i), (ii) e (iii) acima foi de R$ 1.315.540.

Justificativa da substituição

Não aplicável, tendo em vista que não houve substituição dos auditores independentes.

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

Não aplicável, tendo em vista que não houve substituição dos auditores independentes por questões de discordância ou
conflito de opiniões.

Nome responsável técnico
AMÉRICO FRANKLIN FERREIRA NETO

CPF
26/06/2019

045.379.898-58

Endereço
Av. Dr. Nilo Peçanha, nº 2.900, 9º andar, Salas 903 e 904, Petrópolis, Porto Alegre, RS, Brasil,
CEP 91330-001, Telefone (51) 32045500, e-mail: americo.f.neto@br.ey.com
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2. Auditores independentes / 2.3 - Outras inf. relev. - Auditores

Não há outras informações consideradas relevantes para esta Seção 2 do Formulário de Referência.
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3. Informações financ. selecionadas / 3.1 - Informações financeiras - Consolidado

(Reais Unidade)

Últ. Inf. Contábil (30/06/2022)

Exercício social (31/12/2021)

Exercício social (31/12/2020)

Exercício social (31/12/2019)

427.669.000,00

516.856.000,00

382.232.000,00

332.631.000,00

Ativo Total

2.127.512.000,00

2.226.318.000,00

2.011.865.000,00

1.745.557.000,00

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

1.328.415.000,00

2.280.986.000,00

1.804.362.000,00

1.668.588.000,00

390.036.000,00

691.919.000,00

644.834.000,00

506.917.000,00

99.915.000,00

202.651.000,00

95.656.000,00

24.104.000,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
Unidade

315.812

331.684

331.684

331.684

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

1.354,188568

1.558,278361

1.152,398066

1.002,855127

Resultado Básico por Ação

316,374932

610,976110

288,394978

72,671579

Resultado Diluído por Ação

316,37

610,98

288,39

72,67

Patrimônio Líquido

Resultado Bruto
Resultado Líquido
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3. Informações financ. selecionadas / 3.2 - Medições não contábeis

a.

informar o valor das medições não contábeis

A Companhia divulgou no período de seis meses findo em 30 de junho de 2022 e nos três últimos exercícios sociais as
seguintes medições não contábeis:
(a.1) EBITDA e Margem EBITDA
O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) ou LAJIDA (Lucros Antes de Juros,
Impostos, Depreciações e Amortizações) é uma medição não contábil elaborada pela Companhia em consonância com
a Instrução da CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012 (“Instrução CVM 527”), e consiste no lucro líquido do exercício
ajustado pelo resultado financeiro líquido, pelo imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e pelas despesas
e custos de depreciação e amortização (“EBITDA”).
A Margem EBITDA é calculada pelo EBITDA dividido pela receita líquida (“Margem EBITDA”).
O EBITDA e a Margem EBITDA não são medidas reconhecidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP)
nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards (IFRS),
emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB), não sendo, portanto, medidas de lucratividade,
desempenho operacional ou liquidez definidas pelo BRGAAP nem pelas IFRS. Adicionalmente, o EBITDA e o EBITDA
Ajustado não representam os fluxos de caixa para os exercícios apresentados e não devem ser considerados como
substituto ou alternativa ao lucro líquido, como indicador do desempenho operacional, medida de liquidez, tampouco
como base para a distribuição de dividendos.
Seguem abaixo os valores do EBITDA e Margem EBITDA da Companhia, para os períodos de seis meses findos em
30 de junho de 2022 e 2021 e para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019:
Período de seis meses findos em
30 de junho de
(em R$ milhares, exceto %)
EBITDA
Margem EBITDA¹
(1)

Exercício social encerrado em 31
de dezembro de

2022

2021

2021

2020

2019

184.465

198.698

358.579

356.166

197.894

13,9%

18,7%

15,7%

19,7%

11,9%

Margem EBITDA calculada pela divisão do EBITDA pela receita líquida.

(a.2) Dívida Bruta e Dívida Líquida
A Dívida Bruta é uma medida não contábil elaborada pela Companhia, sendo composta pelos empréstimos e
financiamentos (circulante e não circulante).
A Dívida Líquida é uma medida não contábil elaborada pela Companhia, e corresponde ao saldo de empréstimos e
financiamentos (circulante e não circulante), líquido de caixa e equivalentes de caixa e das aplicações financeiras
(circulante e não circulante).
A Dívida Líquida e Dívida Bruta não são medidas reconhecidas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
ou International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB),
não possuem um significado padrão e podem não ser comparáveis à Dívida Líquida e Dívida Bruta elaboradas por
outras empresas. A Dívida Bruta e Dívida Líquida apresentam limitações que podem prejudicar a sua utilização como
medida de liquidez, e não deve ser considerado isoladamente ou como substituto do indicador de liquidez e/ou de
desempenho. A Companhia utiliza Dívida Líquida para avaliar a posição financeira da Companhia, seu grau de
alavancagem financeira, assim como auxiliar decisões gerenciais relacionadas à gestão de fluxo de caixa, de
investimentos e de estrutura de capital. A Dívida Bruta e Dívida líquida não possuem significado padrão e outras
sociedades, inclusive companhias fechadas, podem adotar significados diferentes e, portanto, nossa apresentação pode
não ser comparável às medições com títulos semelhantes de outras companhias.
Seguem abaixo os valores da Dívida Bruta e Dívida Líquida para o período de seis meses findo em 30 de junho de
2022 e para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019:
Período de seis meses findos em
30 de junho de

Exercício social encerrado em 31
de dezembro de

(Em R$ mil)

2022

2021

2020

2019

Dívida Bruta

1.157.751

1.176.956

1.096.599

1.026.044

977.211

928.062

842.188

966.401

Dívida Líquida
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3. Informações financ. selecionadas / 3.2 - Medições não contábeis

b.

conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas

(b.1) EBITDA e Margem EBITDA
Período de seis meses findos em
30 de junho de

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de

2022

2021

2021

2020

2019

Lucro Líquido

99.915

128.151

202.651

95.656

24.104

(+) Resultado Financeiro, líquido

58.205

34.712

110.466

191.447

113.999

1.289

13.761

-3.282

20.059

10.249

25.056

22.074

48.744

49.004

49.542

(R$ mil, exceto %)

(+) Imposto de Renda e Contribuição Social
(+) Depreciação e Amortização
EBITDA¹
Receita Líquida de vendas
Margem EBITDA²

184.465

198.698

358.579

356.166

197.894

1.328.415

1.061.757

2.280.986

1.804.362

1.668.588

13,9%

18,7%

15,7%

19,7%

11,9%

(1)

O EBITDA não é medida contábil definida pelo BRGAAP nem pelas IFRS, emitidas pelo IASB, não representa os fluxos de caixa para os exercícios
apresentados e não devem ser considerados como substitutos ou alternativas ao lucro líquido, como indicadores de desempenho operacional, medidas
de liquidez, tampouco como base para a distribuição de dividendos. O EBITDA não possui significado padrão. Outras companhias podem calcular o
EBITDA de maneira diferente ao calculado pela Companhia.
(2)
A Margem EBITDA consiste no resultado da divisão do EBITDA pela receita líquida de vendas.

(b.2) Dívida Bruta e Dívida Líquida
Período de seis meses findos em
30 de junho de

Exercício social encerrado
em 31 de dezembro de

2022

2021

2020

2019

(+) Empréstimos e financiamentos (Circulante e não
circulante)

1.157.751

1.176.956

1.096.599

1.026.044

Dívida Bruta

1.157.751

1.176.956

1.096.599

1.026.044

178.386

-246.850

-246.961

-52.869

-2.154

-2.044

-7.450

-6.774

977.211

928.062

842.188

966.401

(R$ mil)

(-) Caixa e equivalentes de caixa
(-) Aplicações financeiras (circulante e não circulante)
Dívida Líquida

c. motivo pelo qual tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua condição financeira e
do resultado de suas operações
EBITDA e Margem EBITDA
De acordo com a Instrução CVM 527, o EBITDA pode ser reconciliado com as demonstrações financeiras como segue:
lucro (prejuízo) líquido das operações continuadas antes do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido,
resultado financeiro líquido, depreciação e amortização. Em razão de o cálculo do EBITDA não considerar o imposto de renda
e a contribuição social, as receitas (despesas) financeiras, a depreciação e a amortização, o EBITDA funciona como um
indicador de desempenho econômico geral, que não é afetado por alterações das alíquotas do imposto de renda e da
contribuição social, flutuações das taxas de juros ou dos níveis de depreciação e amortização. Consequentemente,
acreditamos que o EBITDA funciona como uma ferramenta adequada para mensurar periodicamente o desempenho
operacional, bem como para embasar determinadas decisões de natureza administrativa. Acreditamos, ainda, que o EBITDA
permite um melhor entendimento não apenas do desempenho financeiro, mas também da capacidade de pagamento dos
juros e principal da dívida e para contrair mais dívidas para financiar os dispêndios de capital e o capital de giro. O EBITDA não
é uma medida de desempenho econômico- financeiro, segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP) ou IFRS,
e não deve ser considerada como alternativa ao lucro líquido, como indicador de desempenho operacional, como alternativa ao
fluxo de caixa operacional ou como indicador de liquidez. Já com relação à Margem EBITDA, a Companhia entende ser
apropriado utilizá-la por se tratar de medida de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas
similares, bem como entende que é uma medição apropriada de suas operações, pois demonstra, em termos relativos, o
desempenho das atividades operacionais do negócio e permite a comparabilidade entre os diversos períodos.
Dívida Bruta e Dívida Líquida
A Companhia considera a dívida bruta e dívida líquida medidas práticas para aferir a capacidade de cumprir com as
obrigações passivas e de obter recursos para nosso capital de giro. A dívida bruta e dívida líquida não são consideradas
medidas de desempenho financeiro pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de
Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standard Board (IASB), e não possuem significado padrão, nem definição comparável a outras Companhias.
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3. Informações financ. selecionadas / 3.3 - Eventos subsequentes às DFs
Em 24 de fevereiro de 2022, a Companhia, firmou o quinto aditivo ao Contrato Global de reperfilamento de
empréstimos junto aos bancos credores, o qual não prevê alterações de taxas e prazos das dívidas
relacionadas, sendo as principais alterações previstas no documento as seguintes: (i) restrição a liquidação
de mútuos com partes relacionadas pessoas físicas em data anterior à liquidação dos contratos de
empréstimos; (ii) restrição de aquisição de empresas ou aumento de participação acionária existente sem
prévia aprovação dos credores e (iii) entrega de relatórios de monitoramento trimestrais com base nos
balancetes contábeis.
A Companhia entende que essas alterações previstas não produzem impacto quanto à perspectiva de
atendimento das obrigações do Contrato Global.
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3. Informações financ. selecionadas / 3.4 - Política destinação de resultados

2021

a) Regras sobre a retenção de lucros

a.i) Valores das retenções de

a.ii) Percentuais em relação aos lucros totais
declarados

b) Regras dividendos sobre distribuição de
dividendos
c)

Periodicidade das distribuições de
dividendos

d)

eventuais restrições à distribuição
de dividendos impostas por
legislação ou regulamentação
especial aplicável ao emissor,
assim como contratos, decisões
judiciais, administrativas ou arbitrais

e)

Política de Distribuição

2020

2019

Reserva legal

Reserva legal

Reserva legal

É constituída à razão
de 5% do lucro líquido
apurado em cada
exercício social nos
termos do art. 193 da
Lei nº 6.404/76, até o
limite de 20% do
capital social.

É constituída à razão de
5% do lucro líquido
apurado em cada exercício
social nos termos do art.
193 da Lei nº 6.404/76, até
o limite de 20% do capital
social.

É constituída à razão de
5% do lucro líquido
apurado em cada exercício
social nos termos do art.
193 da Lei nº 6.404/76, até
o limite de 20% do capital
social.

Reserva especial

Reserva especial

Reserva especial

Constituída de acordo
com o estatuto e tem
por finalidade a
formação de reserva
especial para
assegurar recursos
para financiar
aplicações adicionais
de capital fixo e
circulante e expansão
das atividades sociais
da Companhia e suas
controladas.

Constituída de acordo com
o estatuto e tem por
finalidade a formação de
reserva especial para
assegurar recursos para
financiar aplicações
adicionais de capital fixo e
circulante e expansão das
atividades sociais da
Companhia e suas
controladas.

Constituída de acordo com
o estatuto e tem por
finalidade a formação de
reserva especial para
assegurar recursos para
financiar aplicações
adicionais de capital fixo e
circulante e expansão das
atividades sociais da
Companhia e suas
controladas.

No
exercício
social
encerrado em 31 de
dezembro de 2021 a
Companhia
registrou
lucro líquido no valor de
R$ 193.333 mil, tendo
sido o valor de R$
149.536 mil alocado à
reserva especial.
O montante de reserva
especial corresponde a e
especial corresponde a
77,3%
consolidado total da
Companhia referente ao
exercício encerrado em
31
de dezembro de 2021.

No exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020 a
Companhia registrou lucro
líquido no valor de R$ 87.579
mil, tendo sido o valor de R$
4.379 mil alocado à reserva
legal e o valor de R$ 68.737
mil alocado à reserva
especial.

No exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019 a
Companhia registrou lucro
líquido no valor de R$ 18.929
mil, tendo sido o valor de R$
946 mil alocado à reserva legal
e o valor de R$ 408 mil
alocado à reserva especial.

Os montantes de reserva

Os montantes de reserva

legal e reserva especial
correspondem a

legal e reserva especial
correspondem a

respectivamente 5% e 78,5% respectivamente 5% e 2,2%

Companhia referente ao
exercício encerrado em 31
de dezembro de 2020.

Companhia referente ao
exercício encerrado em 31
de dezembro de 2019.

De acordo com o estatuto social, o dividendo mínimo obrigatório é computado com
base em 25% do lucro líquido remanescente do exercício, após constituições das
reservas previstas em lei.
Os dividendos são deliberados anualmente referente aos dividendos mínimos
obrigatórios (25%) porém o pagamento é feito ao longo do ano subsequente.

Sim. A companhia se restringe a distribuir apenas os dividendos mínimos obrigatórios
devido às cláusulas restritivas do contrato global de empréstimos e financiamentos.
Não aplicável, tendo
em vista que a
Companhia não possui
uma política de
distribuição de
resultados formalizada.

Não aplicável, tendo em
vista que a Companhia não
possui uma política de
distribuição de resultados
formalizada.

Não aplicável, tendo em
vista que a Companhia não
possui uma política de
distribuição de resultados
formalizada.
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3. Informações financ. selecionadas / 3.5 - Distribuição de dividendos
(Reais Unidade)
Lucro líquido ajustado

Últ. Inf. Contábil
(30/06/2022)

Exercício social 31/12/2021

Exercício social 31/12/2020

Exercício social 31/12/2019

0,00

193.333.000,00

89.500.000,00

22.587.000,00

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

0,000000

25,000000

23,200000

98,200000

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

0,000000

40,967500

25,524500

7,342000

Dividendo distribuído total

0,00

48.333.000,00

20.763.000,00

22.179.000,00

Lucro líquido retido

0,00

149.536.000,00

73.116.000,00

1.354.000,00

14/04/2022

31/03/2021

08/07/2020

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido
Ordinária

Montante

Pagamento dividendo

0,00

Montante

Pagamento dividendo

582,88

08/04/2022

Ordinária

3.500.000,00

12/04/2022

Ordinária

450.000,00

18/04/2022

Ordinária

200.000,00

25/04/2022

Ordinária

4.170.000,00

29/04/2022

Ordinária

250.000,00

13/05/2022

Ordinária

450.000,00

17/05/2022

Ordinária

200.000,00

20/05/2022

Ordinária

4.166.000,00

27/05/2022

Ordinária

2.000.000,00

01/06/2022

Ordinária

1.000.000,00

02/06/2022

Ordinária

172,40

10/06/2022

Ordinária

300.000,00

14/06/2022

Ordinária

450.000,00

17/06/2022

Ordinária

4.166.000,00

29/06/2022

Ordinária

500.000,00

18/07/2022

Ordinária

500.000,00

27/07/2022

Ordinária

4.166.000,00

28/07/2022

Montante

Pagamento dividendo

670.191,40

10/05/2021

Ordinária

150.000,00

11/05/2021

Ordinária

86.418,33

14/05/2021

Ordinária

119.845,69

17/05/2021

Ordinária

1.624.250,76

01/06/2021

Ordinária

2.730.200,00

10/06/2021

Ordinária

86.562,59

14/06/2021

Ordinária

122.651,20

17/06/2021

Ordinária

2.730.200,00

09/07/2021

Ordinária

87.324,24

14/07/2021

Ordinária

254.071,76

16/07/2021

Ordinária

745.601,25

30/07/2021

Montante

62.000,00

Pagamento dividendo

06/04/2021
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Ordinária

2.730.200,00

10/08/2021

Ordinária

87.344,67

13/08/2021

Ordinária

90.000,00

16/08/2021

Ordinária

407.212,90

17/08/2021

Ordinária

250,39

24/08/2021

Ordinária

400.000,00

25/08/2021

Ordinária

89.000,00

31/08/2021

Ordinária

1.650.000,00

01/09/2021

Ordinária

440.000,00

02/09/2021

Ordinária

2.786.369,24

10/09/2021

Ordinária

124.871,52

14/09/2021

Ordinária

9.915,59

17/09/2021

Ordinária

2.540.245,29

08/10/2021

Ordinária

20.000,00

12/04/2021

Ordinária

90.000,00

14/04/2021

Ordinária

40.000,00

15/04/2021

Ordinária

380.211,08

16/04/2021

Ordinária

50.000,00

19/04/2021

Ordinária

142.000,00

26/04/2021

Ordinária

40.000,00

28/04/2021

Ordinária

398.857,48

29/04/2021

Ordinária

500.000,00

03/05/2021

Ordinária

50.000,00

05/05/2021

Ordinária

2.062.737,47

10/05/2021

Ordinária

267,48

04/09/2020

Ordinária

267,48

29/09/2020

Ordinária

5.541.781,50

30/11/2020

Ordinária

348.000,00

17/12/2020

Ordinária

120.000,00

24/12/2020

Ordinária

120.000,00

29/12/2020

Ordinária

30.000,00

06/01/2021

Ordinária

134.839,07

14/01/2021

Ordinária

342.000,00

18/01/2021

Ordinária

100.000,00

10/02/2021

Ordinária

85.893,62

12/02/2021

Ordinária

360.238,10

17/02/2021

Ordinária

1.571.316,19

01/03/2021

Ordinária

50.000,00

04/03/2021

Ordinária

90.000,00

12/03/2021

Ordinária

369.352,13

17/03/2021

Ordinária

50.000,00

22/03/2021

Ordinária

30.000,00

05/04/2021
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3. Informações financ. selecionadas / 3.6 - Dividendos-Lucros Retidos/Reservas

Nos três últimos exercícios, não foram declarados dividendos às contas de lucros retidos ou reservas.
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3. Informações financ. selecionadas / 3.7 - Nível de endividamento
Exercício Social

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

Tipo de índice

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

30/06/2022

1.699.843.000,00

Índice de Endividamento 3,97466966

31/12/2021

1.709.462.000,00

Índice de Endividamento 3,30742412

30/06/2022

0,00

Outros índices 3,16126222

Índice de Alavancagem Financeira (Dívida Líquida
UDM/EBITDA UDM):
Esse índice mostra-se apropriado para medir a capacidade
da Companhia para fazer face ao seu endividamento
líquido. A Dívida líquida últimos doze meses corresponde
ao saldo de empréstimos e financiamentos (circulante e
não circulante), líquido de caixa e equivalentes de caixa e
das aplicações financeiras (circulante e não circulante). O
EBITDA últimos doze meses é uma medida não contábil
elaborada pela Companhia e corresponde ao lucro líquido
do exercício ajustado pelo resultado financeiro líquido, pelo
imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e
pelas despesas e custos de depreciação e amortização
³EBITDA´ 

31/12/2021

0,00

Outros índices 2,59386634

Índice de Alavancagem Financeira (Dívida
Líquida/EBITDA):
Esse índice mostra-se apropriado para medir a capacidade
da Companhia para fazer face ao seu endividamento
líquido. A Dívida líquida corresponde ao saldo de
empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante),
líquido de caixa e equivalentes de caixa e das aplicações
financeiras (circulante e não circulante). O EBITDA é uma
medida não contábil elaborada pela Companhia e
corresponde ao lucro líquido do exercício ajustado pelo
resultado financeiro líquido, pelo imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro e pelas despesas e custos
de depreciação e amortização ³EBITDA´ 

PÁGINA: 14 de 402

Formulário de Referência - 2022 - Borrachas Vipal S.A.

Versão : 7

3. Informações financ. selecionadas / 3.8 - Obrigações
Últ. Inf. Contábil (30/06/2022)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Descrever outras
garantias ou privilégios

Financiamento

Garantia Real

11.191.000,00

21.510.000,00

Empréstimo

Garantia Real

276.612.000,00

432.750.000,00

Empréstimo

Quirografárias

227.583.000,00
515.386.000,00

Total

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

21.427.000,00

9.821.000,00

63.949.000,00

11.078.000,00

1.421.000,00

721.861.000,00

117.863.000,00

18.295.000,00

8.200.000,00

371.941.000,00

572.123.000,00

50.800.000,00

19.442.000,00

1.157.751.000,00

Observação
As informações prestadas neste item se referem aos saldos de empréstimos e financiamentos apresentados nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia referentes ao período de seis meses findo
em 30 de junho de 2022.
Exercício social (31/12/2021)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Financiamento

Garantia Real

11.368.000,00

21.578.000,00

Empréstimo

Garantia Real

272.253.000,00

521.640.000,00

Empréstimo

Quirografárias

193.829.000,00
477.450.000,00

Total

Descrever outras
garantias ou privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

21.381.000,00

15.145.000,00

69.472.000,00

13.493.000,00

4.543.000,00

811.929.000,00

93.377.000,00

8.349.000,00

0,00

295.555.000,00

636.595.000,00

43.223.000,00

19.688.000,00

1.176.956.000,00

Observação
As informações prestadas neste item se referem aos saldos de empréstimos e financiamentos apresentados nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2021.

PÁGINA: 15 de 402

Formulário de Referência - 2022 - Borrachas Vipal S.A.

Versão : 7

3. Informações financ. selecionadas / 3.9 - Outras inf. relev. - Inf. Financeiras

Não existem outras informações relevantes àquelas divulgadas nos itens 3.1 a 3.8 deste formulário ao que se refere as
informações financeiras selecionadas
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4. Fatores de risco / 4.1 - Descrição - Fatores de Risco

O investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia envolve a exposição a determinados riscos,
conhecidos ou não. Antes de tomar qualquer decisão de investimento em qualquer valor mobiliário de emissão da
Companhia, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas neste
Formulário de Referência, nas demonstrações financeiras da Companhia, incluindo as respectivas notas explicativas,
bem como os fatores de risco mencionados nesta seção “4.1 Fatores de Risco”. Os negócios, situação financeira,
resultado operacional, fluxo de caixa, liquidez, negócios futuros e/ou reputação da Companhia poderão ser afetados de
maneira adversa por qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado dos valores mobiliários de
emissão da Companhia poderá diminuir em razão de qualquer desses e/ou de outros fatores de risco, hipóteses em
que os potenciais investidores poderão perder substancial ou totalmente o seu investimento nos valores mobiliários de
emissão da Companhia. Os riscos descritos abaixo são aqueles que a Companhia conhece e acredita que, na data deste
Formulário de Referência, podem afetar a Companhia adversamente e de forma relevante os seus negócios, situação
financeira, resultado operacional, fluxo de caixa, liquidez, negócios futuros e/ou sua reputação. Riscos adicionais não
conhecidos atualmente ou considerados irrelevantes pela Companhia, na data deste Formulário de Referência,
também poderão afetar adversamente a Companhia.
Para os fins desta seção “4.1 Fatores de Risco” e da seção “4.2 Riscos de Mercado”, 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” para a Companhia, ou expressões
similares, significa que tal risco, incerteza ou problema poderá ou poderia causar efeito adverso relevante nos
negócios, situação financeira, resultado operacional, fluxo de caixa, liquidez, negócios futuros e/ou reputação da
Companhia e das suas controladas, bem como no preço dos valores mobiliários de emissão da Companhia.
Expressões similares incluídas nesta seção “4.1 Fatores de Risco” e na seção “4.2 Riscos de Mercado” devem ser
compreendidas nesse contexto.
Os fatores de risco apresentados nesta seção “4. Fatores de Risco” encontram-se organizados em ordem decrescente
de relevância (ou seja, do mais relevante para o menos relevante), considerando cada um de seus itens.
Não obstante a subdivisão desta seção “4.1 Fatores de Risco” e da seção “4.2 Riscos de Mercado”, determinados
fatores de risco que estejam em um item podem também se aplicar a outros itens.
a)

Riscos relacionados à Companhia

A Companhia possui um nível de endividamento elevado, que pode restringir o seu crescimento e colocar em
posição de desvantagem competitiva, bem como os recursos de caixa da Companhia poderão ser
insuficientes para liquidação de obrigações, o que pode afetar adversamente a saúde financeira da Companhia
e impactar adversamente sua capacidade de captação de recursos para financiar suas operações ou de se
recuperar de mudanças econômicas.
A Companhia pode não ser capaz de pagar ou refinanciar seus empréstimos e financiamentos correntes ou não correntes
à medida que vencem, sua condição financeira será adversamente afetada. O nível elevado de endividamento
consolidado pode:
•

dificultar o cumprimento de obrigações, incluindo pagamentos de juros sobre obrigações de dívida;

•

limitar a capacidade de obter financiamento adicional para operar os negócios;

•

exigir que a Companhia dedique uma parte substancial da sua geração de caixa para redução e cumprimento
do serviço de dívidas, reduzindo sua capacidade para capital de giro, investimentos e outras necessidades
empresariais em geral;

•

limitar sua flexibilidade de planejamento e reação a mudanças nos negócios e no setor em que a Companhia
opera;

•

diminuir as eventuais vantagens competitivas da Companhia com relação a alguns de seus concorrentes
com dívida menor do que a sua;

•

aumentar a vulnerabilidade da Companhia às taxas de juros, podendo resultar em maiores custos financeiros
relacionados à dívida pós fixada; e

•

aumentar a vulnerabilidade a condições econômicas e setoriais adversas, incluindo alterações nas taxas de
juros ou desaquecimento do seu negócio ou da economia.
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4. Fatores de risco / 4.1 - Descrição - Fatores de Risco

Além disso, qualquer negócio que a Companhia adquira por meio de empréstimos e financiamentos adicionais poderá
aumentar sua alavancagem e dificultar o cumprimento de suas obrigações, limitar sua capacidade de obter
financiamento adicional para operar seus negócios, exigir que dedique uma parte substancial da sua geração de caixa
para redução e cumprimento do serviço de suas dívidas, reduzindo a capacidade de usá-la para capital de giro,
investimentos e outras necessidades empresariais em geral, e colocando a Companhia em desvantagem competitiva
com relação a alguns de seus concorrentes com dívida menor.
Ademais, o saldo em caixa é direcionado para utilização com obrigações de curto prazo e, caso haja necessidade de
realizar pagamentos extraordinários em decorrência de fatores externos (ex. incêndios, desastres naturais, dentre
outros), os recursos de caixa e equivalentes de caixa da Companhia podem ser impactados significativamente e até
serem insuficientes para liquidar eventuais obrigações imediatas, o que pode lhe gerar consequências significativas,
incluindo: (i) limitação à sua flexibilidade de planejar ou reagir a mudanças em seu negócio ou nos setores em que
atua; (ii) restrição à sua capacidade de obter financiamento necessário no futuro ou aumentar o custo de seu capital;
ou (iii) desvantagem competitiva em relação a seus concorrentes cujo nível de endividamento seja inferior e possuem
recursos de caixa superiores, o que poderá impactar adversamente sua condição financeira e seus resultados.
A Companhia pode não conseguir atender certas disposições dos contratos de financiamento, incluindo
cláusulas restritivas de indicadores financeiros (covenants financeiros) e/ou obrigações não pecuniárias, o que
poderá gerar hipóteses de vencimento antecipado, riscos de refinanciamento, cross-acceleration e crossdefault, afetando adversamente a sua condição financeira e seus resultados. Para maiores informações sobre
os covenants financeiros aos quais a Companhia encontra-se sujeita, ver item 10.1.f(iii) deste Formulário de
Referências.
A Companhia está sujeita a determinadas cláusulas contratuais restritivas envolvendo indicadores financeiros e não
financeiros, os quais se encontram no item 10.1.f(iii) deste Formulário de Referências. Dessa forma, caso a
Companhia não seja capaz de atender aos covenants financeiros e não financeiros estabelecidos com seus credores,
a Companhia estará sujeita à decretação do vencimento antecipado de suas dívidas, e o acesso da Companhia a
novas linhas de financiamento para execução de seu plano de investimentos poderá ser limitado, afetando
adversamente os seus negócios e resultados operacionais. Ainda, parte dos contratos financeiros da Companhia
possui cláusulas de cross-acceleration e de cross-default, que permitem a declaração de vencimento antecipado das
respectivas obrigações caso ocorra um inadimplemento de obrigação, pecuniária ou não, ou seja decretado o
vencimento antecipado da dívida pelo respectivo credor, o que poderá impactar a Companhia de maneira relevante.
Adicionalmente, se a Companhia não for capaz de repagar ou refinanciar seus empréstimos e financiamentos à
medida que vencem, sua condição financeira será adversamente afetada.
O crescimento futuro da Companhia poderá exigir o aporte de recursos adicionais, que poderão não estar
disponíveis ou, caso disponíveis, poderão não ser em condições satisfatórias. Uma das opções para obtenção
de capital adicional é por meio da emissão de valores mobiliários, podendo resultar na diluição da participação
do acionista em seu capital social.
A Companhia necessita de investimentos a fim de implementar suas estratégias de crescimento. Nesse sentido, a
Companhia pode precisar levantar recursos adicionais provenientes de emissão de valores mobiliários, de títulos de
dívida ou de empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras ou ainda por meio da venda de ativos. A
captação de recursos por meio da distribuição pública de valores mobiliários de emissão da Companhia poderá
resultar em alteração na quantidade de ações em circulação e no preço das ações, e, consequentemente, na diluição
da participação acionária dos acionistas da Companhia, que poderão passar a ter menor participação proporcional em
rendimentos e menor poder de influência nas suas decisões tomadas, caso novas ofertas de ações da Companhia para
obtenção de capital no futuro sejam realizadas com a exclusão do direito de preferência dos acionistas ou caso eles
não exerçam, por qualquer motivo, seus direitos de preferência na subscrição de novas ações emitidas em decorrência
de tais novas ofertas de ações.
Além disso, a Companhia não pode assegurar a disponibilidade desses recursos adicionais ou, se disponíveis, que
eles serão obtidos em condições e montantes satisfatórios, particularmente tendo em vista a pandemia da COVID-19,
ou ainda, que não será afetada por eventual redução na classificação de risco de crédito. A falta de acesso a tais
recursos em condições e montantes satisfatórios poderá ter efeitos adversos nos resultados da Companhia, aumentar
o seu custo de capital, prejudicar sua capacidade de implementar seu plano de investimento e sua estratégia de
crescimento, assim como restringir o crescimento e desenvolvimento futuros e suas atividades.
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A Companhia poderá não implementar totalmente sua estratégia de crescimento e, as suas operações poderão
ser adversamente afetadas.
A implementação e o contínuo alinhamento das principais iniciativas e ações relativas à estratégia de crescimento da
Companhia dependem de fatores críticos de sucesso, dentre os quais sua competência e capacidade de:
•

proteger o poder da marca;

•

abrir novas fábricas e expandir a cobertura geográfica;

•

alavancar as vendas e aumentar a rentabilidade de suas operações para clientes atuais e atrair novos clientes;

•

fortalecer e expandir a oferta de produtos e serviços em condições competitivas para a sua base de clientes;

•

gerenciar a captação e aplicação dos recursos financeiros;

Não é possível assegurar que quaisquer destes objetivos serão realizados com êxito, simultaneamente e por completo.
O insucesso em implementar tais estratégias pode afetar adversamente os negócios e resultados da Companhia.
O nível de CAPEX da Companhia pode não ser o suficiente para manter a posição competitiva da Companhia
no mercado e pode restringir o nível de investimento em inovação e novas tecnologias, o que pode afetar de
forma adversa os resultados operacionais e condição financeira da Companhia.
Flutuações decorrentes de mudanças no cenário macroeconômico (inflação e câmbio), alterações mercadológicas
resultantes do aquecimento do mercado automobilístico, falta de insumos, pressão dos custos de mão de obra e de
insumos relevantes para o seu negócio, condições de crédito e negociais, capacidade de cumprimento dos prazos e
da qualidade pelos seus contratados, riscos e oportunidades dos novos negócios, e/ou na obtenção de licenciamentos
ambientais conforme o caso, podem impactar a capacidade da Companhia de (i) concluir adequadamente os
investimentos em andamento e/ou os futuros; (ii) desenvolver novos produtos; (iii) ampliar o mercado de atuação; e (iv)
realizar integração de aquisições de forma eficiente.
Esses eventos, tal qual o Contrato Global, firmado entre a Companhia e os credores Itaú, Bradesco, BTG, Santander, Banrisul
e BB (quinto aditamento e consolidação datado de 24 de fevereiro de 2022), mencionado na nota do item 10.1 deste
Formulário de Referência, podem exigir investimentos de CAPEX acima dos valores previstos nos planos de negócios
da Companhia, e, assim, afetar o cumprimento de obrigações sob os contratos de financiamento, o que pode gerar um
efeito adverso na condição financeira e resultados da Companhia.
A Companhia possui operações em países na América Latina que possuem moeda fraca quando comparada
ao USD americano, que é moeda base de negociação de nossas principais matérias primas. Portanto, a
desvalorização dessas moedas frente ao USD poderá acarretar perda de valor para a Companhia.
Além do Brasil, a Companhia possui operações em diversos países na América Latina, cujas moedas costumam ter
uma defasagem cambial e poder aquisitivo inferior quando comparadas ao dólar americano (moeda de referência
utilizada nas exportações da Companhia para estes países). As subsidiárias da Companhia recebem mercadoria da
matriz, no formato de pagamento a prazo e em dólar, e revendem localmente, a prazo e na moeda local, ficando,
assim, com o contas a pagar em dólar e o contas a receber em moeda local. A maior concentração deste tipo de
operação, representou, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, o em torno de 6,5% da receita
líquida realizada pela subsidiária localizada na Argentina. A Companhia não contrata instrumentos de hedge para
compensar sua exposição cambial decorrente de suas operações (para maiores informações, vide item 5.2 deste
Formulário de Referência). Dessa forma, a desvalorização dessas moedas frente ao dólar poderá gerar um efeito
adverso na sua condição financeira, acarretando perda de valor para a Companhia.
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Se a Companhia não atingir suas metas e iniciativas estratégicas com sucesso, incluindo a realização de
novas aquisições, os resultados operacionais e a condição financeira da Companhia podem ser afetados de
maneira adversa, aumentando seu endividamento e causando dificuldades para integrar satisfatoriamente
suas operações com as operações das sociedades adquiridas.
Dentro do plano de crescimento dos negócios, a Companhia considera além da expansão orgânica, a possibilidade
de expansão pela aquisição. A necessidade de expandir os negócios, por outro lado, aumenta a sua complexidade e
causa mais incertezas e distintos riscos a serem gerenciados, como os relacionados à captação e adequado uso de
recursos financeiros, a gestão de colaboradores, e aos demais recursos operacionais.
A Companhia pretende buscar e aproveitar futuras oportunidades de crescimento selecionadas à medida que forem
surgindo. Para realizar essas aquisições, a Companhia poderá precisar, mas não pode garantir que conseguirá (i)
aprovação e dispensa quanto às obrigações previstas no Contrato Global (firmado entre a Companhia e os credores
Itaú, Bradesco, BTG, Santander, Banrisul e BB, conforme aditado em 24 de fevereiro de 2022), mencionado no item
10.1, subitem “f” mencionado no item 10.1 deste Formulário de Referência, e (ii) contrair novas dívidas ou levantar
capital próprio. Além disso, mesmo que consiga as aprovações e os recursos necessários para concluir as aquisições
desejadas, a Companhia estará sujeita a certos outros riscos e consequências, tais como o aumento de alavancagem
e limites de endividamento, bem como a dificuldade de combinação das culturas de negócio e instalações de duas ou
mais empresas, entre outros riscos e desafios que podem ter efeitos adversos relevantes em seus resultados
operacionais, principalmente imediatamente após essas aquisições incluindo:
•

desvio da atenção da administração;

•

possível incapacidade de manter ou contratar pessoal-chave das sociedades adquiridas;

•

aumento das despesas e limites de capital de giro;

•

falha dos ativos adquiridos em alcançar os resultados esperados; e

•

possível incapacidade de obter sinergias e/ou economias de escala previstas.

Essas oportunidades também podem expor a Companhia a responsabilidade relacionada a procedimentos judiciais
que envolvam quaisquer entidades adquiridas e suas respectivas administrações e/ou a obrigações e passivos
contingentes incorridos antes do envolvimento da Companhia, identificados ou não durante a auditoria prévia à
aquisição, e poderá expor a Companhia a passivos associados a operações em andamento, particularmente se não
for capaz de adequar e gerenciar com segurança as operações adquiridas.
Qualquer um desses fatores pode afetar adversamente a condição financeira e os resultados da Companhia, em
especial a capacidade de obter fluxos de caixa previstos nas operações adquiridas ou obter outros benefícios previstos
das aquisições, o que pode afetar adversamente sua reputação e ter um efeito adverso relevante para a Companhia.
A Companhia poderá sofrer dificuldades na manutenção das atuais unidades fabris e comerciais e na abertura
de novas unidades, impactando adversamente sua situação financeira e resultados.
Atualmente a Companhia possui um total de 06 unidades fabris e 13 centros de distribuição, distribuídos no Brasil e
no exterior. Caso a operação normal de uma dessas unidades seja interrompida por qualquer motivo (incluindo fatores
que estão além do controle da Companhia, como incêndios, desastres naturais, falta de energia, falha nos sistemas e
decisão de autoridade administrativa e/ou judicial competente), como consequência a Companhia poderá enfrentar
dificuldades para realizar a venda e a distribuição de seus produtos em tempo hábil, o que gerará um efeito negativo
material em sua situação financeira e em seu resultado operacional.
Além disso, a habilidade da Companhia em implementar suas iniciativas de crescimento que fazem parte de sua
estratégia de negócios depende, além de outros fatores, da abertura de novas unidades. A Companhia não pode
assegurar que a abertura de novas unidades será realizada com êxito e por completo, conforme seu plano de
negócios. Uma dificuldade de abertura de novas unidades pela Companhia poderá causar um efeito adverso relevante
nas suas atividades, situação financeira e resultados operacionais.
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Interrupção ou inadimplemento no fornecimento ou insolvência por parte dos fornecedores da Companhia
poderá fazer com que a Companhia tenha que adquirir no mercado, com maior preço, o mesmo volume de
mercadoria para cumprir com as obrigações com seus clientes, o que pode afetar adversamente seus
resultados operacionais e sua situação financeira.
A Companhia celebra acordos de fornecimento junto aos seus principais fornecedores, discriminando os volumes
mínimos a serem entregues no decorrer do período contratado e com sua precificação definida através de parâmetros
estabelecidos no ato de celebração dos mesmos. Qualquer interrupção ou inadimplemento no fornecimento ou
insolvência por parte dos fornecedores poderá fazer com que a Companhia tenha que adquirir no mercado, podendo
vir inclusive a pagar maior preço, o mesmo volume de mercadoria para cumprir com as obrigações com seus clientes,
o que pode ocasionar necessidade de reajuste na precificação do produto final aos seus clientes e/ou afetar
adversamente seus resultados operacionais e sua situação financeira.
O setor de logística do qual a Companhia depende para realizar o transporte dos seus insumos e produtos
pode sofrer interrupções, o que impactaria significativamente as operações e os resultados da Companhia.
A Companhia faz parte da cadeia de valor do setor de logística brasileiro, por consequência ficando exposta aos
fatores de risco específicos do setor. As operações da Companhia dependem da continuidade das operações de
transporte, armazenagem e distribuição dos seus produtos. O transporte, armazenagem e distribuição dos seus
insumos produtos poderá ser, parcial ou totalmente, ou ainda temporária ou permanentemente, interrompida como
resultado de diversas circunstâncias que não estão sob o seu controle, tais como:
•

eventos catastróficos;

•

greves ou outras dificuldades trabalhistas;

•

interrupções na cadeia logística global, incluindo a escassez de containers/navios; e

•

problemas diversos com meios de transporte.

Por exemplo, em maio de 2018, o Brasil passou por uma greve nacional de caminhoneiros que impactou
substancialmente as operações de logística de muitas empresas em todo o país, inclusive a entrega das matériasprimas, produtos e outros bens da Companhia. A Companhia não pode garantir que conseguirá atuar da mesma forma
em possíveis novas greves que surjam no futuro. Após a greve, o Brasil introduziu uma agenda nacional de custos de
frete que estabelece preços mínimos para serviços de transporte prestados por caminhoneiros e transportadoras em
todo o país, o que pode ter um impacto de longo prazo nos preços do transporte de cargas no Brasil e levar a aumentos
constantes no custo do transporte no futuro no âmbito das operações da Companhia.
Além disso, a Companhia faz uso predominante do transporte modal rodoviário para a distribuição logística de seus
produtos para todo o território nacional a partir do Centro de Distribuição, e está sujeita a impactos diversos que afetam
o tempo de entrega planejado, dentre os quais destacam-se: maior custo logístico de transporte com fretes e
combustíveis, tempo para abastecimento, custo com pedágios, menor oferta de fornecedores de transporte em regiões
remotas e de menor conservação da malha rodoviária, fatores de natureza política ou fora do seu controle como
greves e paralisações provocadas por pandemias com restrição de acesso a veículos em determinados horários, que
acarretam no desabastecimento da cadeia de suprimentos mundial, nacional e local.
Destaca-se que os insumos importados e produtos exportados podem eventualmente sofrer atrasos por ineficiência
portuária e modal marítimo e/ou fatores externos geopolíticos. Esses atrasos podem significar um acréscimo
importante no valor dos insumos, insuficiência dos estoques e, assim, impactar as operações, a liquidez e os
resultados financeiros da Companhia.
Por fim, qualquer interrupção significativa das unidades de distribuição da Companhia, incapacidade de transportar
seus insumos ou produtos de ou para suas unidades, de ou para seus clientes e fornecedores, além do aumento nos
custos do transporte, por qualquer motivo, pode causar um impacto material adverso na Companhia, afetando
adversamente as vendas e a lucratividade.
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Mudanças na legislação tributária podem resultar em aumentos em determinados tributos diretos e indiretos,
reduções de incentivos fiscais e diferentes interpretações da legislação que poderão reduzir a rentabilidade
da Companhia.
O governo brasileiro implementa regularmente mudanças no regime tributário, representando potencial aumento na
carga tributária da Companhia. Tais mudanças incluem alterações em alíquotas e, ocasionalmente, a criação de
tributos temporários, cuja arrecadação é vinculada a finalidades governamentais específicas. Caso essas mudanças
aumentem, direta ou indiretamente, a carga tributária da Companhia, ela pode ter sua rentabilidade reduzida,
impactando material e adversamente os seus negócios e resultados operacionais.
No Brasil, o sistema tributário é altamente complexo e a interpretação das leis e regulamentos tributários é comumente
controversa, podendo ocasionar novas discussões administrativas e judiciais dos tributos controvertidos. Os efeitos
dessas mudanças e quaisquer outras alterações que resultem da promulgação de reformas tributárias adicionais, tais
como as que buscam a criação de um único novo Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (“IBS”) que incidiria
sobre o consumo ou da Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços (“CBS”), ou na maneira como as
leis tributárias atuais são aplicadas não podem ser quantificados e não há garantias de que essas reformas ou
mudanças não tenham um efeito adverso sobre os negócios da Companhia.
Adicionalmente, mudanças implementadas na legislação fiscal brasileira com propósitos específicos podem impactar
nos ativos da Companhia. Aumentos na carga tributária da Companhia ou efeitos de mudanças na legislação tributária
podem impactar adversamente os seus negócios e resultados operacionais.
Por fim, a Companhia é beneficiária dos seguintes incentivos fiscais:
•

Desenvolve

O governo do estado da Bahia, através da lei 7.980 de 12 de dezembro de 2001, instituiu o programa de
desenvolvimento industrial e de integração econômica do estado da Bahia - DESENVOLVE, o qual concedeu o
diferimento do lançamento e o desconto no montante de 72,90% sobre o saldo devedor da apuração mensal de ICMS
da operação incentivada do pagamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), devido pela Companhia.
A Companhia detém este incentivo desde 2006, tendo sua renovação solicitada e concedida no ano de 2018. O
incentivo possui vigência até dezembro de 2030, podendo ser renovado quando aplicável.
•

Lucro da exploração

Com fundamento no art.32 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, em 18 de agosto de 2009, a
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), de acordo com a competência que lhe foi atribuída
pelo inciso XVII do art.6º do Decreto nº 8.276, de 27 de junho de 2014, aprovou o Laudo Constitutivo nº 0093/2009,
concedendo o direito à redução de 75% do Imposto de Renda e adicionais não restituíveis à controlada Borrachas
Vipal Nordeste S.A., calculado com base no Lucro da Exploração, o qual corresponde ao resultado específico de
atividade incentivada concedida pela SUDENE e cujo valor servirá de base para o cálculo do IRPJ incentivado a ser
deduzido da apuração do tributo devido no período, concedendo um prazo de vigência de 10 anos, com início no ano
calendário de 2009, com término previsto para o ano calendário 2018.
Em 26 de dezembro de 2018, a controlada obteve a renovação do direito de redução de 75% do imposto de renda e
adicionais calculado com base no lucro da exploração. A renovação é válida até dezembro de 2028. A controlada teve
atendido o pedido de renovação pois cumpriu com a exigência do laudo anterior que foi a modernização total do
empreendimento.
•

Incentivo de reinvestimento

Conforme o Art. 27 da Portaria 283/2013 do Ministério de Integração Nacional as pessoas jurídicas com
empreendimentos em operação nas áreas da SUDENE possuem benefício para reinvestimento de 30% do imposto
de renda devido em projetos de modernização ou complementação de equipamento. Tal incentivo tem validade até
dezembro de 2027 e poderá ser renovado desde que cumpridas as exigências. Na última renovação, a controlada teve
atendido o pedido de renovação, conforme mencionado no item “Lucro da exploração”.
Caso quaisquer desses incentivos fiscais não sejam renovados, os resultados e negócios da Companhia poderão ser
impactados adversamente.
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A Companhia poderá não manter seus volumes de venda em decorrência de condições adversas políticoeconômicas, tecnológicas e sistêmicas.
A receita de vendas da Companhia decorre de clientes do setor de transporte, automobilístico, dentre outros.
Determinadas condições fora do controle da Companhia, como situações políticas, econômicas, sistêmicas e
mercadológicas, bem como avanços tecnológicos que impactam os modelos de negócios, orientam mudanças nesses
setores, em ciclos de crescimento e retração. Essas mudanças, associadas a diversas outras situações fora do controle
da Companhia, incluindo níveis de desemprego, disponibilidade de crédito, níveis de investimento, avanços
tecnológicos no exterior comparado ao cenário nacional, bem como avanços que impactem os modelos de transportes,
condições sanitárias como epidemias e pandemias e eventos de convulsão social, podem impactar o volume de
vendas da Companhia. A Companhia não pode prever, se, quais e com que intensidade as futuras condições políticas,
econômicas e de mercado, poderão afetar adversa e materialmente seus volumes de vendas nestes setores e,
consequentemente, seus negócios, condições financeiras e resultados operacionais.
Questões trabalhistas, tais como reajustes de salários e benefícios, além de greves e paralisações, poderão
ter um impacto adverso na Companhia.
Parte relevante dos empregados da Companhia é representada por sindicatos de trabalhadores de acordo com a
legislação local e as condições do contrato de trabalho são reguladas por acordos ou convênios coletivos de trabalho
que estão sujeitos a negociações periódicas. A Companhia não pode descartar os riscos de eventuais pleitos de
considerável repercussão financeira, quer em termos de reajustes de salários e/ou por benefícios indiretos adicionais
aos colaboradores.
Qualquer aumento significativo em custos trabalhistas, deterioração na relação com os empregados, desaceleração
ou paralisação do trabalho em qualquer uma de suas localidades, seja devido a atividades sindicais, rotatividade de
funcionários, demissões durante períodos de baixa atividade, mudanças nas leis trabalhistas nos países em que a
Companhia opera, pode ter um efeito adverso relevante sobre os negócios, situação financeira, resultados
operacionais e perspectivas da Companhia. Uma greve, desaceleração de trabalho ou outra agitação trabalhista pode,
em alguns casos, prejudicar a capacidade de fornecer os produtos aos clientes, o que pode resultar na redução das
vendas líquidas da Companhia.
Além disso, uma greve ou paralisação do trabalho em um ou mais fornecedores da Companhia pode afetar
adversamente as operações da Companhia se uma fonte alternativa de fornecimento não estiver disponível.
Parte significativa das receitas da Companhia advém de exportações ou operação em outros mercados, o que
expõe a Companhia a riscos adicionais que podem afetar de forma relevante e adversa seus negócios.
A Companhia está presente fisicamente, por meio de fábricas e/ou centros de distribuição, conforme o caso, nos
Estados Unidos, Argentina, Chile, México, Colômbia, Itália, Espanha, Alemanha, Eslovênia e Reino Unido, com os
quais possui operações comerciais. Considerando suas subsidiárias, a Companhia possui fábricas fora do Brasil,
localizadas nos Estados Unidos e na Argentina, as quais correspondem a 6,89% da receita líquida total da Companhia,
com base nos resultados consolidados de 31 de dezembro de 2021. A receita da Companhia proveniente da América
do Norte, da América do Sul, da Europa e dos demais continentes representa 13%, 12%, 5% e 3%, respectivamente.
Negociar e estabelecer relações comerciais com diferentes regiões e países expõe a Companhia a riscos políticos,
econômicos e outros, bem como a vários requisitos regulamentares estrangeiros que estão sujeitos a alterações,
incluindo:
•

desacelerações econômicas em países estrangeiros ou regiões geográficas onde temos operações
significativas;

•

tensões econômicas entre governos e mudanças nas políticas de investimento e comércio internacional,
incluindo a imposição de restrições à repatriação de dividendos;

•

políticas, medidas e regulamentos estrangeiros que restringem nossa capacidade de vender nossos
produtos nesses países;

•

diferentes preferências de produtos locais e requisitos de produtos;

•

diferentes regulamentações trabalhistas e relações sindicais;

•

consequências de mudanças na legislação tributária, trabalhista e ambiental;
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•

dificuldades na obtenção de financiamento em países estrangeiros para operações locais; e

•

instabilidade política e econômica, desastres naturais, guerra e terrorismo.

Os efeitos desses riscos e outros riscos semelhantes podem, individualmente ou em conjunto, afetar de forma
relevante e adversa os negócios, condição financeira e resultados operacionais da Companhia.
A competitividade das empresas brasileiras tem levado certos países a estabelecer barreiras comerciais para restringir
o acesso de empresas brasileiras a seus mercados ou até mesmo para subsidiar os produtores locais. Alguns países
podem impor quotas sobre os produtos brasileiros. Ainda, a demora na alocação dessas quotas ou mudanças nas leis
ou políticas a elas relacionadas podem causar efeito adverso em nossas exportações. Qualquer tipo de restrição deste
tipo pode afetar o volume de exportação da Companhia e, consequentemente, as condições financeiras destas
exportações. No caso de novas barreiras comerciais serem criadas para mercados relevantes para os quais a
Companhia exporta, a Companhia pode ter dificuldade para vender seus produtos em outros mercados em condições
favoráveis, o que poderá causar um efeito adverso relevante na Companhia.
A perda de membros da alta administração da Companhia ou a sua incapacidade de atrair e manter pessoas
qualificadas para integrá-la pode ter um efeito adverso relevante sobre os negócios da Companhia.
A capacidade da Companhia de manter posição competitiva depende, em larga escala, do trabalho e da composição
estratégica da sua alta administração. Nesse sentido, a administração e operações da Companhia são dependentes
em grande parte da participação de pessoas chave da diretoria e alta gerência. A Companhia não pode assegurar
que será bem-sucedida na atração, retenção e sucessão de pessoas chave, com pessoal qualificado para integrar a
sua alta administração e que seja capaz de promover o ritmo de crescimento esperado pela Companhia. Caso a
Companhia venha a perder algum de seus profissionais-chave, a Companhia pode não conseguir atrair ou reter novos
profissionais com a mesma qualificação. O sucesso da Companhia também depende de sua habilidade em identificar,
atrair, contratar, treinar, reter, motivar e gerir profissionais altamente qualificados nas áreas técnicas, de gestão,
tecnologia, marketing e atendimento aos clientes. A competição por tais colaboradores altamente qualificados é
intensa, e a Companhia pode não ser capaz de atrair, contratar, reter, motivar e gerir suficientemente com sucesso
tais profissionais qualificados. A perda de quaisquer membros da alta administração da Companhia, inclusive em
virtude da inabilitação de administradores decorrente de eventuais processos, ou a incapacidade de atrair novos
talentos para integrá-la pode afetar negativamente os resultados operacionais da Companhia.
A Companhia pode não ser capaz de lidar tempestivamente com as consequências de um incidente de
segurança cibernética, o que poderá resultar em danos adversos e significativos à sua reputação e a seus
resultados operacionais.
A Companhia pode não ser capaz de lidar tempestivamente com as consequências de um incidente de segurança
cibernética, já que uma violação bem-sucedida aos seus sistemas, softwares ou hardwares, redes e sistemas de
tecnologia de dados ou outros ativos tecnológicos, pode ocorrer e persistir por um longo período. Além disso, uma vez
que tentativas de ataques cibernéticos continuam evoluindo em dimensão e sofisticação, a Companhia poderá não
conseguir desenvolver ou obter meios para a neutralização de tais incidentes em tempo hábil para evitar danos a seus
produtos e à prestação de seus serviços.
As medidas que a Companhia deverá tomar para investigar e sanar incidentes de segurança cibernética podem exigir
investimentos financeiros significativos e/ou ser insuficientes para repelir ou mitigar os efeitos do incidente, o que
poderá causar danos de imagem à Companhia, bem como um efeito adverso relevante em seus negócios, situação
financeira, reputacional, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez, reputação e/ou negócios futuros.
Adicionalmente, a conclusão de investigação de incidentes de segurança cibernética, com informações completas e
confiáveis sobre o incidente, poderá levar tempo considerável não condizente com a velocidade necessária para o
atendimento tempestivo, pela Companhia, a seus clientes e, durante as investigações, pode não ser reconhecida toda
a extensão do dano ou a melhor forma de remediá-lo.
Ainda, a investigação poderá ser infrutífera sem que se chegue à causa do incidente. A verificação de qualquer um
dos referidos riscos poderá causar um efeito adverso relevante nos negócios, situação financeira, reputacional,
resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez, reputação e/ou negócios futuros da Companhia.
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Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos podem afetar adversamente o resultado
operacional da Companhia e eventuais divergências na interpretação da legislação entre a Companhia, suas
controladas e as autoridades competentes podem trazer efeitos adversos relevantes à Companhia e suas
atividades.
A Companhia é e poderá ser parte de processos judiciais relacionados a questões de natureza cível, fiscal,
previdenciária, ambiental, trabalhista e criminal, bem como de processos administrativos (especialmente perante
autoridades fiscais, trabalhistas, ambientais, concorrenciais, dentre outras) e procedimentos arbitrais, conforme
descrito nos itens 4.3 a 4.7 deste Formulário de Referência.
Além disso, a Companhia está sujeita a fiscalizações ordinárias e extraordinárias dos órgãos competentes
relacionadas às matérias tributárias, trabalhistas, ambientais, dentre outras, e, eventualmente, tais fiscalizações
podem culminar em autuações, multas ou processos administrativos ou ações judiciais inesperadas e relevantes.
A Companhia não pode garantir que os resultados destes processos serão favoráveis a ela, ou, ainda, que manterá
provisionamento, parcial ou total, suficiente para todos os passivos eventualmente decorrentes de tais processos.
Decisões contrárias aos interesses da Companhia que impeçam a realização dos seus negócios como inicialmente
planejados, ou que eventualmente alcancem valores substanciais, podem causar um efeito adverso nos negócios, na
reputação e/ou na situação financeira e na imagem da Companhia.
Ainda, um efeito ou resultado desfavorável e/ou decisões judiciais desfavoráveis aos interesses da Companhia podem
resultar em restrição de seus ativos e/ou de seus recursos (incluindo dividendos e juros sobre capital próprio), o que
pode gerar dificuldades temporárias para cumprir com suas obrigações de pagamento perante os acionistas e
terceiros.
Da mesma forma, os administradores e funcionários chave da Companhia, bem como seus principais acionistas,
podem vir a ser réus em processos judiciais, administrativos e/ou arbitrais, nas esferas cível, criminal, ambiental,
tributária e trabalhista, cuja instauração e/ou resultados podem afetá-los negativamente, especialmente se forem
processos de natureza criminal. Nesse sentido, os administradores da Companhia que, eventualmente, venham a ser
réus em processos criminais, poderão ser impossibilitados de exercer suas funções na Companhia, o que poderá
causar efeito adverso relevante na reputação, nos negócios e nos resultados da Companhia, direta ou indiretamente.
Para mais informações sobre os processos relevantes em que a Companhia está envolvida, vide itens 4.3 a 4.7 desse
Formulário de Referência.
A Companhia e suas controladas estão expostas aos riscos relacionados à utilização de mão de obra
terceirizada, incluindo eventual responsabilização de natureza trabalhista e previdenciária.
A utilização de mão de obra terceirizada por parte da Companhia e suas controladas, pode implicar a assunção de
contingências de natureza trabalhista e previdenciária para a Companhia. A assunção de tais contingências, em
muitos casos, é inerente à contratação de terceiros, uma vez que pode ser atribuída à Companhia e às suas
controladas, na condição de tomadoras de serviços de terceiros, a responsabilidade pelos débitos trabalhistas e
previdenciários dos colaboradores das empresas prestadoras de serviços, quando essas deixarem de arcar com suas
obrigações trabalhistas e previdenciárias.
A Companhia usualmente contrata prestadores de serviços de acordo com a legislação aplicável, mas pode vir a ser
questionada juízo ou por órgãos administrativos sobre o reconhecimento de vínculo empregatício entre os empregados
dos prestadores de serviço terceirizados contratados e a própria Companhia, o que poderá resultar em um aumento de
seu passivo e, consequentemente, causar um efeito adverso relevante sobre seu resultado financeiro.
A Companhia poderá, ainda, vir a responder por eventuais contingências trabalhistas e previdenciárias relativas às
suas controladas, sem prejuízo de que seja assegurado a elas o direito de ação de regresso contra as empresas
prestadoras de serviços. A ocorrência de eventuais contingências é de difícil previsão e quantificação e, caso venham
a se consumar, poderão afetar material e adversamente a situação financeira da Companhia e os seus resultados,
bem como impactar negativamente sua reputação em caso de eventual aplicação de multa ou pagamento de
indenização.
Além disso, a Companhia também pode estar sujeita à responsabilização por lesões corporais ou morte de
colaboradores terceiros dentro de suas instalações, o que pode afetar material e adversamente sua reputação e seus
negócios.
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A Companhia não pode garantir que as empresas prestadoras de serviços terceirizados não irão realizar qualquer
outro tipo de prática irregular, o que também poderá vir a acarretar efeito adverso relevante em seus resultados e em
sua condição financeira.
Quaisquer infrações trabalhistas, danos ambientais e/ou a terceiros causados por determinados prestadores de serviços
no exercício de atividades contratadas pela Companhia, principalmente dentro de suas dependências, expõem a
Companhia à potencial responsabilidade solidária/subsidiária pela reparação e/ou indenização dos danos causados,
incluindo a possibilidade de a Companhia ser incluída no polo passivo de processos judiciais objetivando a reparação
e/ou indenização de danos causados aos trabalhadores, ao meio ambiente e/ou a terceiros, o que pode afetar
adversamente a sua reputação e seus negócios, bem como o valor de seus valores mobiliários.
A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde devido à propagação da COVID-19, a
percepção de seus efeitos, ou a forma como a pandemia afetará os negócios da Companhia depende de
desenvolvimentos futuros, que são incertos e imprevisíveis e podem afetar material e adversamente os
negócios, condição financeira, resultados de operações e fluxos de caixa da Companhia, além do impacto na
sua capacidade de continuar a operar referidos negócios.
A pandemia causada pela COVID-19 impactou substancial e negativamente a economia dos vários países em que a
Companhia atua, reduzindo ou até paralisando, por um determinado período, as atividades dos clientes da
Companhia. Os principais riscos que a pandemia causada pela COVID-19 representou aos negócios da Companhia
são, na avaliação da Administração, a redução da liquidez, por restrições de crédito ou atraso de pagamentos de
clientes; ou um fechamento de cidades (lockdown) mais rigoroso; e o risco de impairment de ativos por conta dos
fatores citados acima.
O Brasil tem enfrentado o surgimento de novas variantes do coronavírus (Sars-Cov-2), que têm ocasionado o aumento
significativo no número de mortos e de infectados, fato que pode prolongar a pandemia no Brasil e no mundo, com
novos períodos de quarentena e lockdown, restrições a viagens e transportes públicos, fechamento prolongado de
locais de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento do comércio e redução generalizada de
consumo. Nesse sentido, as novas variantes do vírus e o aumento no número de casos pode causar efeitos adversos
para a Companhia, prolongando a queda no volume de vendas de determinados produtos da Companhia, conforme
descrito neste fator de risco.
Por fim, mesmo após a eventual diminuição do surto da COVID-19, uma recessão e/ou desaceleração econômica
global, notadamente no Brasil, incluindo aumento do desemprego, pode resultar em (i) menor atividade comercial e
de consumo; (ii) receio dos consumidores; e (iii) aumento do inadimplemento dos clientes; o que pode levar a uma
redução da demanda pelos produtos que oferecemos.
Qualquer surto de uma doença, assim como a COVID-19, que afete o comportamento das pessoas ou que demande
políticas públicas de restrição à circulação de pessoas e/ou de contato social pode ter um impacto adverso nos
negócios da Companhia, bem como na economia brasileira.
Não é possível garantir que outros surtos regionais e/ou globais não acontecerão. E, caso aconteçam, também não é
possível garantir que a Companhia será capaz de impedir um impacto negativo em seus negócios de dimensão igual
ou superior ao impacto provocado pela pandemia de COVID-19. O impacto da pandemia da COVID-19 também pode
precipitar ou agravar os outros riscos discutidos neste Formulário de Referência. Maiores informações acerca das
medidas tomadas pela Companhia em resposta ao COVID-19 podem ser consultadas no item 10.9 deste Formulário
de Referência.
A extensão do impacto do COVID-19 nos resultados da Companhia dependerá de desdobramentos futuros, que são
incertos e imprevisíveis. Caso (i) a pandemia persista ou retorne em novas ondas; (ii) os mercados onde a Companhia
e seus clientes atuam não se recuperem em ritmo favorável à Companhia; e/ou (iii) as medidas tomadas ou a serem
tomadas pela Companhia para preservação de seus negócios não surtam os efeitos esperados, a Companhia poderá
ser novamente impactada substancial e negativamente.
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A Companhia pode falhar em detectar comportamentos contrários à legislação e regulamentação aplicáveis e
aos padrões de ética e conduta, incluindo eventuais violações de leis de combate à corrupção, de prevenção à
lavagem de dinheiro e fraudes e práticas irregulares por parte de administradores, colaboradores e terceiros
agindo em nome, interesse e/ou benefício da Companhia, o que pode ocasionar impactos adversos relevantes
sobre seus negócios, sua situação financeira, seus resultados operacionais e sobre o valor de suas ações
ordinárias.
Os processos de prevenção e combate à corrupção, governança, gestão de riscos e compliance da Companhia podem
não ser capazes de detectar se todos os membros da sua administração, colaboradores, terceiros agindo em nome,
interesse e/ou benefício da Companhia, bem como contrapartes atuem sempre em estrito cumprimento às políticas
internas, leis e regulamentos voltados à prevenção e combate à corrupção, sendo exemplos dessas normas, no Brasil,
o Decreto-Lei n° 2.848/1940 (“Código Penal”), a Lei n° 8.137/1990 (“Lei de Crimes Contra a Ordem Tributária”), a Lei
nº 8.429/1992 (“Lei de Improbidade Administrativa”),a Lei nº 12.846/13 (“Lei Anticorrupção Brasileira”), a Lei n°
9.613/1998 (“Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro”), a Lei 8.666/1993 (“Lei de Licitação”), a Lei nº 14.133/2021
(“Nova Lei de Licitações”), o Decreto n° 8.420/2015, assim como outras normas relacionadas à Convenção sobre o
Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais da OCDE
(em conjunto, “Legislação de Combate à Corrupção”).

A Lei Anticorrupção Brasileira impõe responsabilidade civil e administrativa objetiva às empresas por atos praticados
contra a administração pública nacional ou internacional por seus administradores, empregados ou terceiros em seu
nome.
Se qualquer uma das controladas, administradores, funcionários ou qualquer tipo de terceiro atuando em nome,
interesse ou benefício da Companhia se envolverem em práticas comerciais fraudulentas, corruptas ou desleais ou
de outra forma violar as leis, regulamentos ou controles internos aplicáveis, a Companhia pode estar sujeita a uma ou
mais ações de execução ou ser considerado que a Companhia violou tais leis, o que pode resultar em penalidades,
multas e sanções e, por sua vez, causar um efeito adverso relevante nos negócios, situação financeira e resultados
operacionais da Companhia.
A Companhia pode estar sujeita a violações de seu código de conduta, das leis acima citadas e legislação correlata,
em decorrência de conduta nos negócios e ocorrência de comportamento fraudulento e desonesto por parte de seus
administradores, colaboradores, contraparte e terceiros, atuando no nome, interesse ou benefício da Companhia.
A existência de quaisquer investigações, inquéritos ou processos de natureza criminal, administrativa ou judicial
relacionados à violação de quaisquer destas leis, no Brasil ou no exterior, contra a Companhia, administração,
colaboradores ou terceiros que agem em nome, interesse ou benefício da Companhia podem resultar em: (i) multas
e indenizações nas esferas administrativa, civil e penal (essa última hipótese, aos administradores que concorreram
para a infração); (ii) perda de licenças operacionais; (iii) proibição ou suspensão das atividades da Companhia; e/ou
(iv) perda de direitos de contratar com a administração pública, de receber incentivos ou benefícios fiscais ou quaisquer
financiamentos e recursos da administração pública, entre outras sanções e consequências, além de dano de imagem
perante o mercado. Por conseguinte, todas essas circunstâncias poderão ocasionar um efeito adverso relevante sobre
a reputação, bem como sobre as operações, condição financeira e resultado operacional da Companhia.
A Companhia poderá ainda, em razão de práticas contrárias à Lei Anticorrupção Brasileira perpetradas por seus
controladores, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, consorciados, vir a ser solidariamente
responsabilizada pelo pagamento de multa e reparação integral do dano causado, os quais, nesse caso poderiam
afetar material e adversamente sua reputação, seus negócios, suas condições financeiras e seus resultados
operacionais, bem como a cotação de mercado de suas ações ordinárias.
O risco decorrente da percepção negativa do nome da Companhia pelo envolvimento em qualquer uma das hipóteses
acima por parte de usuários, contrapartes, acionistas, investidores, reguladores e a sociedade de modo geral pode ter
origem em diversos fatores, inclusive os relacionados ao não cumprimento de obrigações legais, práticas de negócio
inadequadas relacionadas a seus usuários, produtos e serviços, relacionamento com parceiros com postura ética
questionável, má conduta de colaboradores, vazamento de informações, práticas anticoncorrenciais, falhas no
processo de gestão de riscos, entre outros. A reputação da Companhia também pode ser impactada indiretamente por
ações ilegais ou ilícitas praticadas por terceiros, como parceiros de negócios ou seus usuários. Os danos à reputação
da Companhia, sanções ou outras imposições legais também podem produzir efeitos adversos sobre seus negócios,
suas condições financeiras e seus resultados operacionais, bem como a cotação de mercado de suas ações
ordinárias.
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Ademais, os processos internos de controle e gerenciamento de riscos e de compliance da Companhia podem não
ser capazes de prever, detectar, mitigar (i) eventuais violações às Leis de Combate à Corrupção, fraudes e outras
práticas, irregulares nos seus controles internos, bem como (ii) comportamento fraudulento ou desonesto por parte de
acionistas, administradores, colaboradores e terceiros que atuam em nome, interesse e/ou benefício da Companhia
ou (iii) qualquer outro comportamento que não seja consistente com os princípios éticos.
Além disso, os métodos de gerenciamento de riscos adotados pela Companhia podem não prever exposições futuras
ou serem suficientes contra riscos desconhecidos e/ou não mapeados e que poderão ser significativamente maiores
do que aquelas indicadas pelas medidas históricas que foram utilizadas. Ainda, as informações em que a Companhia
se baseia ou com que alimenta ou mantém modelos históricos e estatísticos podem ser incompletas ou incorretas, o
que poderá gerar um efeito adverso relevante sobre seus negócios.
Caso seus colaboradores ou outras pessoas relacionadas à Companhia se envolvam em práticas fraudulentas,
corruptas ou desleais violem leis e regulamentos aplicáveis ou as políticas internas, a Companhia pode ser
responsabilizada por qualquer uma dessas violações, o que pode resultar em sanções que podem ter um efeito
adverso relevante sobre sua reputação, seus negócios, suas condições financeiras e seus resultados operacionais,
bem como a cotação de mercado de suas ações ordinárias.
A Companhia não possui um programa de prevenção à lavagem de dinheiro em vigor. Nesse sentido, a ausência dos
procedimentos estabelecidos na regulamentação aplicável pode acarretar a responsabilização administrativa da
Companhia e/ou de seus administradores (esses últimos também podem ser sancionados criminalmente), conforme
o caso, com a possível aplicação das sanções previstas na Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, quais sejam (i)
advertência, (ii) multa pecuniária variável não superior (a) ao dobro do valor da operação não reportada; (b) ao dobro
do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação não reportada; ou (c) ao valor
de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), (iii) inabilitação temporária, pelo prazo de até 10 (dez) anos, para o
exercício do cargo de administrador, ou (iv) cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade,
operação ou funcionamento, o que poderá afetar adversamente a reputação, a operação e os resultados da
Companhia.
A Companhia poderá sofrer aumento de custos decorrentes de medidas regulatórias adicionais oriundas das
preocupações de autoridades governamentais com as mudanças climáticas.
As mudanças climáticas representam novos desafios e oportunidades para os negócios da Companhia.
Regulamentações ambientais mais restritivas podem resultar na imposição de custos associados às emissões de GEE
(gases efeito estufa), seja através de exigências por parte dos órgãos ambientais relativas as iniciativas de mitigação
ou por meio de outras medidas de natureza regulatória, como taxação de carbono e criação de limitações pelo mercado
nas emissões de gases de efeito estufa, que têm potencial para aumentar os custos operacionais da Companhia e
reduzir a produção.
Além disso, as leis ambientais que podem vir a ser implementadas no futuro podem aumentar os riscos de litígios e ter
um efeito adverso relevante sobre a Companhia.
Os riscos associados às mudanças climáticas também podem incluir dificuldades de acesso ao capital devido a
problemas de imagem junto aos investidores, mudanças no perfil do consumidor, com redução do consumo de
combustíveis fósseis e transições energéticas na economia mundial, em direção a uma matriz de mais baixo carbono,
com a inserção de produtos substitutos aos combustíveis fósseis e o aumento no uso da eletricidade para a mobilidade
urbana. Esses fatores podem ter impactos negativos sobre a demanda dos produtos e serviços da Companhia e
podem onerar ou mesmo inviabilizar a implementação e a operação de seus empreendimentos, impactando
adversamente os resultados e condição financeira da Companhia e limitando algumas de suas oportunidades de
crescimento.
A Companhia pode não ser capaz de proteger os seus direitos de propriedade intelectual.
A Companhia depende significativamente de sua capacidade de proteger suas marcas atuais e futuras e de defender
seus direitos de propriedade intelectual, incluindo marcas registradas, patentes, nomes de domínio, segredos
comerciais e know-how. A Companhia não pode assegurar que os registros de marcas e patentes serão concedidos
com relação a qualquer um de seus pedidos.
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Há ainda o risco de não ser renovada uma marca ou uma patente em tempo hábil ou de que seus concorrentes se
oponham, requeiram a anulação ou contornem quaisquer registros de marcas e patentes existentes ou futuras obtidas
ou licenciadas pela Companhia. Nesse sentido, a Companhia não pode assegurar que as medidas que toma para
proteger seu portfólio de direitos de propriedade intelectual serão suficientes ou que terceiros não infringirão ou se
apropriarão dos direitos de propriedade. Qualquer falha por parte da Companhia em proteger seus direitos de
propriedade contra infrações ou apropriações indevidas poderá afetar adversamente seus negócios, resultados de
operações, fluxos de caixa ou condição financeira e, em particular, sua capacidade de desenvolver seus negócios.
A Companhia poderá ter dificuldades para manter e aprimorar seus produtos, serviços e marcas, inclusive
frente ao desenvolvimento de novos produtos de sucesso.
O sucesso da Companhia depende de sua habilidade de desenvolvimento e adaptação de seus produtos relativos a
processos tecnológicos avançados que cumpram com as especificações de seus clientes. Caso a Companhia deixe
de desenvolver oportunamente novos produtos para aprimorá-los com base em inovação tecnológica, suas operações
podem vir a se tornar obsoletas com o tempo, e a receita, fluxo de caixa, rentabilidade e posição competitiva da
Companhia poderão ser adversamente afetados.
Além disso, dentre os vários fatores dos quais o sucesso da Companhia depende, encontram-se a sua capacidade de
(i) identificar corretamente as necessidades e preferências seus clientes; (ii) antecipar e responder ao desenvolvimento
de novos produtos por parte de seus concorrentes e aos processos necessários para fabricá-los e aprimorá-los; e (iii)
diferenciar, manter e aprimorar seus processos e marcas daqueles de seus concorrentes. Qualquer falha em cumprir
esses objetivos pode afetar significativamente e adversamente nossos negócios, condição financeira e resultados
operacionais.
A Companhia não mantém seguro contra todos os riscos a que está exposta podendo lhe gerar custos
adicionais em suas operações.
A Companhia está sujeita à ocorrência de eventos não segurados (tais como caso fortuito e força maior ou interrupção
de certas atividades), ou de danos maiores do que os limites de cobertura previstos em suas apólices. Além disso, a
quantificação da exposição de risco nas cláusulas existentes nas respectivas apólices pode ser inadequada ou
insuficiente, podendo, inclusive, implicar em reembolso menor do que o esperado.
Os ativos da Companhia podem eventualmente não ter seguro contra terceiros ou ter cobertura limitada para danos
materiais, roubo, danos morais e danos corporais, dentre outros. Dessa forma, a Companhia está exposta a
responsabilidades para as quais pode não estar segurada, decorrentes de danos aos ativos acima do valor coberto
pelo seguro contratado ou para os ativos não segurados. Na eventualidade da ocorrência de um sinistro não segurado
ou indenizável, parcial ou integralmente, a Companhia pode sofrer um revés financeiro para recompor e/ou reformar os
ativos atingidos por tais eventos, o que poderá comprometer o andamento normal de suas atividades e impactar
adversamente a sua condição financeira e seus resultados.
Falhas nos sistemas e procedimentos de gestão de riscos, compliance, auditoria e controles internos da
Companhia poderão afetar adversamente os seus negócios.
As políticas e procedimentos para identificar, analisar, quantificar, avaliar, monitorar e gerenciar riscos financeiros,
sistêmicos e internos da Companhia podem não ser totalmente eficazes. Os métodos de gerenciamento de riscos,
compliance, auditoria e controles internos podem não prever exposições futuras ou não serem suficientes contra riscos
desconhecidos e/ou não mapeados e que poderão ser significativamente maiores do que aquelas indicadas pelas
medidas históricas que a Companhia utiliza.
Outros métodos adotados pela Companhia que dependem da avaliação das informações relativas a mercados, clientes
ou outros assuntos disponíveis podem não ser totalmente precisos, completos, atualizados ou adequadamente
avaliados. As informações em que a Companhia se baseia ou com que alimenta ou mantem seus modelos financeiros
e negociais podem ser incompletas ou incorretas, o que poderá gerar um efeito adverso relevante sobre negócios da
Companhia. Se a Companhia não for capaz de manter os seus controles internos e auditoria interna operando de
maneira efetiva, poderá não ser capaz de elaborar suas demonstrações e informações financeiras de maneira
adequada, reportar seus resultados de maneira precisa, prevenir a ocorrência de fraudes ou a ocorrência de outros
desvios. Dessa forma, a falha ou a ineficácia nos procedimentos internos e de auditoria interna poderá ter um efeito
adverso significativo nos negócios da Companhia.
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Adicionalmente, os procedimentos de compliance e controles internos podem não ser suficientes para evitar ou
detectar todas as condutas impróprias, fraudes, atos de corrupção ou violações de leis aplicáveis por parte dos
funcionários e membros de administração da Companhia. Caso os funcionários ou outras pessoas relacionadas à
Companhia se envolvam em práticas fraudulentas, corruptas ou desleais ou violem leis e regulamentos aplicáveis ou
políticas internas da Companhia, a Companhia poderá ser responsabilizada por qualquer uma dessas violações, o
que pode resultar em penalidades, multas ou sanções que podem afetar substancial e negativamente negócios e
imagem da Companhia.
A Companhia está sujeita a penalidades por descumprimento das obrigações previstas na Lei Geral de
Proteção de Dados.
A Companhia está sujeita aos regulamentos gerais de proteção de dados nos países onde opera. No curso normal
dos negócios, a Companhia recebe, processa, transmite e armazena informações relacionadas a indivíduos
identificáveis ou dados pessoais, como funcionários e representantes dos clientes e fornecedores da Companhia.
Como resultado, a Companhia está sujeita a várias leis e regulamentos relativos à proteção de dados pessoais. Essas
leis estão sujeitas a mudanças frequentes, e nova legislação pode ser promulgada em outras jurisdições a qualquer
momento. Por exemplo, a Companhia está sujeita ao Regulamento Geral de Proteção de Dados (UE) 2016/679, ou
GDPR, que entrou em vigor em maio de 2018 para todos os estados membros da União Europeia. O GDPR, bem
como quaisquer outras alterações nas leis de proteção de dados pessoais existentes e a introdução de tais leis em
outras jurisdições, sujeitaram e podem continuar a sujeitando a Companhia a, entre outras coisas, custos e despesas
adicionais.
Especificamente no Brasil, a Lei nº 13.709/2018, conforme alterada pela Lei nº 13.853/2019, conhecida como Lei Geral
de Proteção de Dados (“LGPD”), regulamenta as práticas relacionadas ao processamento de dados pessoais no
Brasil, por meio de um sistema de regras que afeta todos os setores da economia e prevê, entre outras medidas, os
direitos dos titulares de dados pessoais, os casos em que é permitido o tratamento de dados pessoais (bases jurídicas),
as obrigações e requisitos relacionados com incidentes de segurança da informação, a violação de dados pessoais e
a transferência de dados pessoais e estabelece, ainda, sanções pelo não cumprimento das suas disposições. Além
disso, a LGPD autorizou a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou ANPD, responsável pela
elaboração de diretrizes e aplicação de sanções administrativas, em caso de descumprimento da LGPD.
Embora a maior parte das disposições da LGPD tenham entrado em vigor em 18 de setembro de 2020, suas sanções
administrativas (artigos 52, 53 e 54) somente passaram a ser aplicáveis a partir de 1º de agosto de 2021, nos termos
da Lei nº 14.010/2020. Neste cenário (anterior à entrada em vigor das sanções administrativas previstas na LGPD), o
descumprimento de quaisquer disposições previstas em tal norma traz os seguintes riscos: (1) ações individuais ou
coletivas visando a reparação de danos decorrentes de violações, baseadas não apenas na LGPD, mas na esparsa
e setorial legislação sobre proteção de dados ainda em vigor; e (2) a imposição das penalidades previstas no Código
de Defesa do Consumidor e no Marco Civil do Uso da Internet por alguns órgãos de defesa do consumidor, por já
terem atuado nesse sentido, mesmo antes da data de vigência da LGPD e da estruturação efetiva da ANPD,
principalmente nos casos de incidentes de segurança que resultem em acesso indevido aos dados pessoais.
Além disso, com a entrada em vigor das sanções administrativas da LGPD, caso a Companhia deixe de cumprir a
referida legislação, pode estar sujeita às sanções, de forma isolada ou cumulativa, de: (1) advertência, com a
imposição de prazo para adoção de medidas corretivas; (2) obrigação de divulgar a violação; (3) bloqueio temporário
e/ou eliminação de dados pessoais relacionados à violação, até que medidas corretivas sejam implementadas; (4)
multa única de até 2% do faturamento bruto da empresa ou grupo de empresas no Brasil, limitada ao valor máximo de
R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração; (5) multa diária, até o valor máximo de R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais) por infração; (6) suspensão parcial das bases de dados relacionadas à infração por até
12 meses, até que o processamento seja regularizado; (7) suspensão das atividades de processamento de dados
pessoais relacionadas à violação por até 12 meses; e (8) proibição parcial ou total das atividades de processamento
de dados pessoais. Além disso, a Companhia pode ser responsabilizada por danos materiais e imateriais, individuais
ou coletivos em razão do descumprimento das obrigações estabelecidas na LGPD.
Portanto, as falhas na proteção dos dados pessoais que a Companhia processa, bem como a não adaptação à
legislação aplicável, podem resultar em multas elevadas, divulgação do incidente ao mercado, eliminação de dados
pessoais da base de dados, e até mesmo a suspensão de atividades, o que pode causar um efeito adverso relevante
nas operações, situação financeira e resultados operacionais da Companhia.
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De acordo com a LGPD, a Companhia também pode ser responsabilizada por violações cometidas por seus
fornecedores e parceiros de negócios quando eles estão processando dados pessoais em nome da Companhia. A
Companhia não pode garantir que todos os fornecedores e parceiros de negócios cumpram os regulamentos gerais de
proteção de dados e que não realizarão quaisquer atos ilícitos ao processar dados pessoais. Tais violações podem
causar um efeito adverso relevante nos negócios, situação financeira e resultados operacionais da Companhia.
Um impacto na condição financeira da Companhia poderá afetar adversamente o pagamento de dividendos
ou juros sobre o capital próprio aos seus acionistas no futuro.
A decisão de distribuir dividendos e/ou juros sobre o capital próprio dependerá da rentabilidade, condição financeira,
plano de investimentos e restrições impostas pela legislação aplicável. Além disso, a capacidade da Companhia de
pagar dividendos e/ou juros sobre o capital próprio dependerá da sua capacidade de gerar lucro líquido. Deste modo, a
depender do desempenho da Companhia na geração de lucros, a Companhia poderá não ser capaz de pagar
proventos aos seus acionistas.
Adicionalmente, a isenção de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos e a possibilidade de pagamento de
juros sobre capital próprio prevista na legislação atual poderá ser revista e tanto os dividendos recebidos, quanto os
distribuídos poderão passar a ser tributados e/ou, no caso dos juros sobre capital próprio, ter sua dedutibilidade
restringida no nível da empresa ou até tal figura vir a ser totalmente extinta no futuro, impactando o valor líquido a ser
recebido pelos seus acionistas a título de participação nos resultados da Companhia.
A Companhia pode enfrentar situações de potencial conflito de interesses em negociações com partes
relacionadas.
A Companhia possui relacionamento comercial com partes relacionadas, por meio de contratos que se encontram
detalhados no item 16.2 deste Formulário de Referência, que podem gerar situações de potencial conflito de
interesses. Caso essas situações de conflito de interesses se configurem, poderá haver impacto negativo na imagem,
nos negócios e operações da Companhia e, consequentemente, para os seus acionistas. Para mais informações sobre
as transações com partes relacionadas da Companhia, vide item 16.2 deste Formulário de Referência.
b)

Riscos relacionados aos controladores, diretos e indiretos, da Companhia

Os interesses do acionista controlador podem conflitar com os interesses dos acionistas não controladores.
Nos termos da legislação vigente e do Estatuto Social da Companhia, o acionista controlador tem poderes para, dentre
outras matérias, eleger a maioria dos membros do Conselho de Administração e determinar o resultado das
deliberações da Companhia - exceto nos casos em que haja quórum especial previsto em lei ou que, conforme política
institucional da Companhia, esteja impedido de votar em razão de conflito de interesse.
Assim, o interesse do acionista controlador para realização de determinadas operações, modificações da estrutura do
estatuto social, reorganizações societárias, aquisições e/ou alienações de ativos, poderá prevalecer em deliberações
sociais, mesmo que em conflito com os interesses dos demais acionistas.
c)

Riscos relacionados aos acionistas da Companhia

A Companhia pode não pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio aos acionistas titulares de ações.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações e com seu Estatuto Social, a Companhia deve pagar dividendos aos
seus acionistas no valor de, pelo menos, 25% de seu lucro líquido anual apurado de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, conforme determinado e ajustado. Os resultados de um exercício devem ser utilizados para
compensar prejuízos acumulados, reduzindo assim a quantia disponível para distribuição aos acionistas. A despeito
da exigência do dividendo obrigatório, os administradores podem propor o não pagamento dos dividendos mínimos
aos seus acionistas, quando entenderem ser ele incompatível com a situação financeira da Companhia assim como
em situações de desempenho ou potenciais contratos de empréstimos.
Por fim, a isenção de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos e a tributação atualmente incidente sob o
pagamento de juros sobre capital próprio prevista na legislação atual poderá ser revista e tanto os dividendos
recebidos, quanto os distribuídos poderão passar a ser tributados e/ou, no caso dos juros sobre capital próprio, ter
sua tributação majorada no futuro, impactando o valor líquido a ser recebido pelos acionistas da Companhia a título
de participação nos resultados.
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d)

Riscos relacionados às controladas e coligadas da Companhia

Crises econômicas ou políticas nos países em que as unidades das subsidiárias da Companhia podem vir a
ocorrer.
No tocante às subsidiárias, podem ser cogitados riscos específicos afetando sua viabilidade econômica, presente e
futura, na forma de maior carga tributária e/ou do custo da mão de obra, corte de estímulos fiscais, ou mesmo, em um
estágio mais grave, afetando a continuidade de suas operações.
A Companhia possui atuação nos Estados Unidos, Argentina, Chile, México, Colômbia, Itália, Espanha, Alemanha,
Eslovênia e Reino Unido. Considerando suas subsidiárias, a Companhia possui fábricas fora do Brasil, localizadas
nos Estados Unidos e na Argentina, as quais correspondem a 6,89% da receita líquida total da Companhia, com base
nos resultados consolidados de 31 de dezembro de 2021. A receita da Companhia proveniente da América do Norte,
da América do Sul, da Europa e dos demais continentes representa 13%, 12%, 5% e 3%, respectivamente. O potencial
de crises econômicas ou políticas nos países em que as unidades das subsidiárias se encontram ou onde a Companhia
atua comercialmente são incertos. Na data desse Formulário de Referência, encontra-se em curso o conflito
envolvendo a Federação Russa, Belarus e a Ucrânia que pode vir a envolver outros países na Europa e,
eventualmente, outras nações como os Estados Unidos. Não há como prever a extensão e os impactos de um eventual
prolongamento do conflito, ou mesmo a ocorrência de outros conflitos ou crises, os quais, se ocorrerem, poderão
afetar os resultados e negócios da Companhia nesses mercados, e impactando adversamente na cotação dos valores
mobiliários.
A Companhia depende dos resultados e da distribuição de lucros de suas controladas e qualquer fato que
impeça ou inviabilize a distribuição de tais resultados pode afetar adversamente a Companhia.
A capacidade da Companhia de cumprir com suas obrigações financeiras e de pagar dividendos aos seus acionistas
depende do fluxo de caixa e dos lucros de suas controladas, as quais podem não pagar dividendos ou juros sobre
capital próprio ou efetuar pagamentos decorrentes de eventos de redução de capital, inclusive em decorrência dos
impactos gerados em 2020 e que possam vir a ser gerados futuramente pela COVID-19. Não há garantia de que tais
recursos serão disponibilizados à Companhia ou que serão suficientes para o cumprimento das obrigações financeiras
e para o pagamento de dividendos aos seus acionistas. A não disponibilização desses recursos ou sua insuficiência
pode causar um efeito adverso relevante na situação financeira e nos resultados operacionais da Companhia.
Adicionalmente, caso a regulamentação acerca da distribuição de lucro seja alterada, isto poderá causar um efeito
adverso relevante na situação financeira e nos resultados operacionais da Companhia.
e)

Riscos relacionados aos fornecedores da Companhia

Oscilações nos preços de algumas commodities e suas derivadas, além de flutuações cambiais, poderão
afetar negativamente os negócios, a situação financeira e os resultados operacionais da Companhia, uma vez
que suas principais matérias-primas são impactadas por estas flutuações.
As principais matérias-primas da Companhia são derivadas de algumas commodities – como, por exemplo, o petróleo,
eventuais variações nos preços dessas commodities poderão aumentar os custos da Companhia e afetar
adversamente sua situação financeira, rentabilidade e resultados operacionais. Adicionalmente, alterações na
legislação tributária, como alteração de alíquotas de impostos ou criação de novos tributos que venham a encarecer
as matérias-primas adquiridas pela Companhia, em valores mais elevados do que o mercado consumidor possa
absorver, dificultando a comercialização dos produtos finais, ou diminuindo a lucratividade da Companhia, pode
impactar negativamente as atividades, resultados operacionais e situação financeira da Companhia.
Os elastômeros são os principais insumos para a produção de pneumáticos, câmaras-de-ar e de produtos para
reforma de pneus. Os preços dos elastômeros são determinados pela razão entre oferta e demanda dos produtos,
assim como pela variação cambial e das principais commodities utilizadas em suas fabricações. A variação de preço
deste insumo impacta no custo de produção dos produtos produzidos pela Companhia. Se os preços dos produtos
fabricados pela Companhia não acompanharem os aumentos de preço dos elastômeros, os lucros e as margens da
Companhia poderão ser reduzidos. Um aumento nos preços da borracha ou a escassez na oferta para a Companhia
afetariam os custos de produção e potencialmente reduziriam as margens operacionais.
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Além disso, a instabilidade da taxa de câmbio pode ter um efeito adverso relevante sobre a Companhia. O real pode
se desvalorizar ou valorizar substancialmente em relação ao dólar americano e outras moedas estrangeiras, o que
poderia criar pressões inflacionárias no Brasil por meio do aumento geral dos preços e causar aumentos nas taxas de
juros. Essa desvalorização ou valorização pode afetar negativamente o preço das commodities importadas pela
Companhia, por exemplo, derivados do petróleo. Não é possível prever ou influenciar quaisquer políticas cambiais
adotadas pelo governo brasileiro e a Companhia pode ser adversamente afetada por essas políticas.
A rescisão de contratos relevantes com fornecedores da Companhia pode afetar de forma material e adversa
os resultados da Companhia.
A Companhia possui diversos acordos de fornecimento junto aos seus fornecedores, os quais são fundamentais para
a manutenção de suas atividades. Dentre os principais fornecedores das principais matérias-primas da Companhia,
destaca- se Arlanxeo Brasil S.A., Birla Carbon Brasil Ltda., Synthos Dwory 7 Spolka Z Ograniczona Odp, Nexa
Recursos Minerais S.A., Cabot Colombiana S.A. e Petrobras Argentina S.A., respondendo por 53,01% das principais
matérias-primas. Nesse sentido, caso tais contratos de montante relevante sejam rescindidos, voluntariamente ou em
decorrência de decisões judiciais, a Companhia sofrerá um impacto financeiro momentâneo, considerando que poderá
comprar a matéria-prima afetada por um valor acima do planejado.
Se a Companhia não puder ajustar suas compras de matérias-primas e equipamentos necessários às suas
atividades industriais para refletir as mudanças nas condições de mercado, inflação ou a demanda de clientes,
sua receita e seus resultados operacionais podem ser impactados.
A Companhia adquire matéria-prima e equipamentos de terceiros para uso na fabricação de seus produtos, ressalvada
a possibilidade de restrição de fornecimento devido à paralisação temporária de suas operações decorrentes de
problemas operacionais, greves, pandemias ou outros fatores. Seus resultados também podem ser afetados
negativamente no futuro se não for capaz de ajustar suas compras de modo a refletir as alterações na demanda de
clientes e as variações de mercado. Durante uma retomada do mercado, fornecedores podem prolongar o tempo de
espera, restringir suprimentos ou aumentar preços. Se não puder comprar matérias-primas e equipamentos
suficientes, por preços e com qualidade competitivos e oportunamente para satisfazer o aumento de demanda, a
Companhia poderá não conseguir satisfazer a demanda de mercado, as entregas de produtos poderão ser atrasadas
e seus custos de materiais ou fabricação poderão aumentar significativamente. Em contrapartida, a fim de garantir
suprimentos para a fabricação de seus produtos, a Companhia pode assumir compromissos de compra irrevogáveis
junto a fornecedores, que podem impactar sua capacidade de ajustar seu estoque para refletir a redução das
demandas. Além disso, o aumento de preço de fornecedores pode prejudicar sua rentabilidade se a Companhia for
incapaz de repassá-lo aos seus clientes a fim de preservar suas margens de lucro.
A Companhia adquire certas categorias de produtos de poucos fornecedores para serem industrializados e
caso ocorram alterações nessa cadeia de fornecimento, suas atividades e negócios podem ser afetados
adversamente.
A Companhia adquire algumas categorias de produtos de poucos fornecedores para serem industrializados. Caso
algum fornecedor não seja capaz de fornecer os produtos na quantidade e na frequência usualmente adquirida, ou
não tiver estoques suficientes destes produtos, a Companhia poderá não ser capaz de manter o nível de vendas na
categoria afetada, o que pode causar um efeito adverso relevante sobre suas atividades e resultado operacional. Além
disso, a Companhia não possui contratos de longo prazo firmados com tais fornecedores, sendo assim, suas vendas
e resultados podem ser adversamente impactados caso estes optem por interromper ou limitar o fornecimento dos
produtos.
A Companhia pode não ser capaz de repassar integralmente aos clientes os aumentos de custos em que
incorre, incluindo os aumentos de preço de fornecedores.
Os custos da Companhia são afetados pelo preço pago pelos produtos e serviços oferecidos pelos fornecedores,
entre outros custos. Ainda, as receitas oriundas dos contratos firmados com clientes não são necessariamente
ajustadas pelos mesmos índices pelos quais são ajustados os contratos com os fornecedores. Se os custos
aumentarem e a Companhia não for capaz de repassar esses acréscimos para os clientes, a Companhia terá que
absorver tais acréscimos, o que poderá afetar negativamente a condição financeira e os resultados da Companhia.
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Não há garantia de que nossos fornecedores não venham a se utilizar de práticas irregulares.
Devido à grande pulverização da cadeia produtiva de nossos fornecedores não temos controle sobre suas operações
e eventuais irregularidades que possam apresentar. Não podemos garantir que alguns de nossos fornecedores não
venham apresentar problemas com questões trabalhistas ou relacionados à sustentabilidade, terceirização e
quarteirização da cadeia produtiva e condições de segurança impróprias, trabalho análogo a escravo, atividades
criminosas contra o sistema financeiro nacional, sonegação fiscal, ou mesmo que venham a se utilizar de
irregularidades para terem um custo mais baixo de seus produtos. Caso alguns de nossos fornecedores se envolvam
nessas práticas, independentemente da quantidade de fornecedores efetivamente envolvidos, nossa imagem e
reputação podem ser prejudicadas e, em consequência, poderá haver perda de atratividade junto aos clientes, com
impacto direto na receita líquida e resultado operacional da Companhia.
f)

Riscos relacionados aos clientes da Companhia

A Companhia está sujeita à inadimplência das contas a receber. Se a Companhia não for capaz de limitar a
inadimplência de seus clientes ou caso a inadimplência aumente, sua situação financeira e seu resultado
operacional poderão ser adversamente afetados de forma relevante.
A Companhia possui riscos inerentes à natureza de suas contas a receber que estão sujeitas a riscos de crédito e que,
de forma geral, não possuem garantias. O perfil de clientes da Companhia é representado principalmente por frotas
de caminhões e empresas de transporte rodoviário de passageiros. A inadimplência por parte dos clientes ou o não
recebimento, por parte da Companhia, de créditos detidos junto a instituições financeiras e gerados por operações de
investimento financeiro, podem afetar negativamente as receitas da Companhia. Se a Companhia não puder realizar
medidas para limitar a inadimplência de pagamento dos clientes ou que a permita aceitar novos clientes com base no
histórico de crédito, a Companhia permanecerá sujeita aos valores não cobráveis vencidos e não pagos, o que pode
ter um efeito adverso nos resultados de operações da Companhia.
Em caso de inadimplência recorrente de um ou mais clientes relevantes ou de um ou mais grupos de clientes, a
Companhia poderá sofrer um efeito adverso em seus negócios, situação financeira, resultado operacional e fluxos de
caixa. As hipóteses que podem gerar a interrupção no pagamento destes clientes incluem dificuldades em obtenção
de financiamento pelos clientes, rescisões de contratos, dificuldades financeiras nos negócios de clientes, término de
vigência de contratos, recuperação judicial ou extrajudicial, falência de clientes e outros, inclusive inadimplemento não
justificado.
Por fim, uma falha da Companhia na análise de crédito ou no acompanhamento da situação financeira destes clientes
pode provocar a não identificação prévia de riscos de crédito e as provisões para créditos de liquidação duvidosa da
Companhia podem ser insuficientes, causando um efeito relevante adverso para a condição financeira da Companhia.
Adicionalmente, os clientes da Companhia podem, a qualquer tempo, exercer pressão para que esta reduza seus
preços, se recusando a pagar pelos produtos e serviços já adquiridos. Sua capacidade de negociar com alguns de
seus clientes pode ser restrita, e reduções de preços podem gerar efeito adverso relevante em seu negócio, em sua
condição financeira e em seus resultados operacionais.
Pagamento de indenizações de qualquer natureza decorrentes de acidentes e reclamações dos consumidores
podem afetar significativamente os resultados operacionais da Companhia.
Acidentes de trânsito são relativamente comuns e as consequências imprevisíveis. Não há dados estatísticos que
mostrem a proporção de acidentes que tenham sido investigados e concluídos que o agente causador tenha sido
qualquer defeito de fabricação no pneu utilizado pelo veículo. Qualquer aumento significativo na frequência e
gravidade de acidentes ou avarias decorrentes de falhas nos pneus motociclistas ou desenvolvimento desfavorável
de reclamações, podem ter um efeito adverso relevante nos resultados operacionais e na condição financeira da
Companhia. Adicionalmente, caso ocorram acidentes em função de falhas em componentes nos pneus fabricados pela
Companhia, causadas por processos internos ou por fornecedores, poderá incorrer em gastos significativos para
reembolsar seus clientes pelos danos sofridos em valores que superem as coberturas de seguros contratadas, e a
Companhia sofrerá prejuízo significativo em sua imagem junto aos seus clientes. Ademais, a garantia para reparos de
produtos defeituosos oferecida pela Companhia e outras obrigações correlatas decorrentes das leis de proteção ao
consumidor, poderão exigir gastos significativos pela Companhia para reparar produtos defeituosos e perdas
ocasionadas por eles.
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Existem ainda determinados riscos não cobertos pelas referidas apólices de seguro da Companhia (tais como guerra,
caso fortuito e força maior ou interrupção de certas atividades). Assim, na hipótese de ocorrência de quaisquer eventos
não cobertos, a Companhia poderá incorrer em custos adicionais para a recomposição ou reforma do bem atingido.
Adicionalmente, não é possível garantir que, mesmo na hipótese da ocorrência de um sinistro coberto pelas apólices,
o pagamento do seguro será suficiente para cobrir os danos decorrentes de tal sinistro.
Por fim, despesas futuras com seguros e reclamações podem exceder níveis históricos, afetando de forma relevante
os resultados da Companhia, dificultando assim sua habilidade de contratar as apólices de seguros necessárias às
suas atividades com as respectivas seguradoras.
g)

Riscos relacionados ao setor de reforma de pneus e correlatos nos quais a Companhia atua

A forte concorrência do setor pode reduzir a participação de mercado da Companhia e prejudicar seu
desempenho econômico e financeiro.
O setor de reforma de pneus apresenta concorrência tanto entre seus participantes quanto com o mercado de pneus
novos importados de baixo custo. Desta forma, alguns competidores internacionais podem possuir capacidade
financeira e de investimentos maiores do que a da Companhia. Esses diferentes “players” do mercado de reforma de
pneus podem buscar conquistar espaço especialmente competindo através de precificação reduzida.
O mercado de reforma compete diretamente com o de pneus novos importados de baixo custo. O consumidor é em
grande parte guiado pela equação de economia representada pela reforma de pneus quando comparada com a
aquisição de produtos novos (R$/km rodado). Tal fato resulta em exposição de risco referente à entrada de pneus
importados de baixa qualidade e de precificação mais baixa. Adicionalmente, dado os momentos cíclicos da economia,
fabricantes de pneus nacionais podem passar a ter níveis de estoques elevados, pressionando o mercado de reforma
oferecendo produtos com preços mais baixos. Como resultado, os produtos da Companhia podem não ser capazes de
competir com sucesso. Caso a Companhia não tenha recursos suficientes para manter tais investimentos ou, de outra
forma, não consiga competir satisfatoriamente, poderá ser adversamente afetada.
A operação de pneus novos para motos apresenta exposições de risco similares à de reforma, especialmente no que
tange à entrada no mercado nacional de produtos de valor mais baixo. Esse ambiente altamente competitivo pode
limitar a capacidade de crescimento da Companhia e pressionar os preços dos produtos, reduzindo as receitas e
afetando adversamente as operações da Companhia como um todo.
Impacto do volume da produção da indústria automotiva sobre a demanda por produtos da Companhia.
O mercado de pneus novos de motocicletas está sujeito a variações decorrentes de fatores que estão fora de seu
controle, incluindo fatores relacionados às condições da economia brasileira (aumento nas taxas de juros,
desvalorização cambial, menor disponibilidade de financiamentos, recessão, e deficiências na matriz energética),
preços de insumos, nível dos estoques e cronogramas de produção da indústria automotiva, bem como demanda de
veículos e preferências (que podem ser afetados por uma série de fatores, incluindo custos de combustível, níveis de
emprego e disponibilidade de financiamento ao consumidor final). A demanda por produtos da Companhia flutua de
acordo com o volume da produção automotiva. A ocorrência de ciclos de retração no futuro poderá afetar
adversamente os resultados da Companhia.
A economia mundial e o setor automotivo foram substancial e negativamente afetados pela pandemia do COVID-19,
afetando a demanda de veículos automotivos (passeio e carga) e também toda a cadeia produtiva. A baixa atividade
industrial acarreta menor quantidade de cargas sendo transportadas e, consequentemente, menor quantidade de
veículos de cargas rodando, o que gera uma baixa na demanda por reforma de pneus. Caso a economia não se
recupere em níveis satisfatórios, essa demanda poderá permanecer em patamares baixos, afetando adversamente a
Companhia.
O setor de borracha apresenta avanços tecnológicos constantes e rápidos, o que demanda investimentos
frequentes em novas tecnologias para acompanhar os demais concorrentes.
Os segmentos de pneus em que a Companhia atua estão sujeitos a rápidos e constantes avanços tecnológicos. Seus
resultados positivos dependem da sua capacidade de continuar a desenvolver melhorias em seus processos e
produtos e oferecer aos clientes soluções inovadoras que respondam às rápidas mudanças de padrão tecnológico e
às expectativas do mercado em geral. Caso não seja capaz de desenvolver melhorias tecnológicas e novos padrões
tecnológicos, seja por incapacidade de obtenção de recursos ou de retenção e contratação de pessoal capacitado, a
Companhia poderá ser adversamente afetada.
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A atividade econômica e a concentração no modal rodoviário para transporte da produção são fatores críticos à
demanda basal por produtos da Companhia e devem ser observados com atenção no monitoramento de riscos. A
baixa atividade econômica pode implicar em menos veículos de carga rodando para transportar a produção de um lugar a
outro, causando assim, menor desgaste de pneus, reduzindo a demanda por nossos produtos. No segmento de
reformas de pneus, os resultados da Companhia podem ser adversamente afetados por, entre outras circunstâncias,
(a) produção ou importação de pneus novos a custos baixos, comparativamente ao custo de uma reforma de pneus,
(b) redução da dependência do modal rodoviário para o transporte de bens ou pessoas, (c) desenvolvimento de pneus
novos com maior durabilidade ou (d) baixa atividade econômica no país, reduzindo a quantidade de cargas e frota de
veículos de carga para o transporte dessa produção.
A expansão comercial da Companhia em mercados internacionais traz riscos quanto aos países escolhidos
para sua atuação, relacionados com à regulamentação da região, necessidades do mercado local, e
perspectivas de longo prazo desse mercado.
A estratégia de internacionalização realizada pela Companhia trouxe consigo riscos inerentes aos países escolhidos
para os investimentos, apesar de tais iniciativas estarem guiadas por oportunidades de expansão do negócio. Este
processo gera a necessidade de as fábricas estarem alinhadas ao mercado, cultura e regras de negócio local, assim
como expõe ela a riscos políticos e econômicos referentes a localidade.
A internacionalização do negócio pode ter um impacto sobre o resultado das operações, visto o aumento de despesas
por investimentos nos negócios existentes ou novas aquisições, como possíveis impactos na lucratividade por
resultados negativos das fabricas locais, o que poderá resultar em exposição adicional aos riscos sistêmicos dos
mercados externos onde a Companhia atua.
h)

Riscos relacionados à regulamentação dos setores em que a Companhia atua

A Companhia pode sofrer eventuais cobranças de custos relacionados ao não cumprimento de regulações
ambientais
As atividades da Companhia estão sujeitas ao cumprimento das legislações de natureza ambiental vigentes no âmbito
federal, estadual e municipal, em matéria industrial e florestal. O descumprimento das leis e regulamentos ambientais
pode resultar em sanções administrativas ou criminais, ordens de fechamento da unidade fabril descumpridora da
obrigação, além da obrigação de reparar os eventuais danos causados a terceiros e ao meio ambiente como, por
exemplo, através da remediação de eventual contaminação com gastos não previstos. Se as leis vigentes e futuras se
tornarem mais rígidas, os gastos com ativos fixos e os custos para cumprimento da legislação poderão crescer e afetar
negativamente a situação financeira da Companhia. Além disso, futuras aquisições poderão sujeitar a Companhia a
gastos e custos adicionais para o cumprimento da legislação ambiental.
A Companhia pode ser considerada responsável por danos causados por seus produtos a consumidores ou
a terceiros, o que poderá afetar adversamente seus resultados.
No Brasil, a legislação de defesa do consumidor é rigorosa e extremamente favorável aos consumidores. A legislação
de defesa do consumidor imputa às empresas o ônus da prova na demanda de um cliente, colocando-as em
desvantagem em qualquer processo envolvendo relações de consumo. A proteção judicial ao consumidor pode ser
exercida por meio de ações individuais ou coletivas e, no caso de ações coletivas, as ações podem ser propostas por
autoridades estaduais ou federais, mediante órgãos da administração pública direta ou indireta, notadamente o
Ministério Público ou PROCON, com o propósito de proteger os direitos do consumidor, ou por organizações de
proteção ao direito do consumidor. Ações judiciais ou processos administrativos poderão ser propostos sob as
alegações de que nossos produtos estavam deteriorados, adulterados, ou não continham informações adequadas,
dentre outras.
Decisões desfavoráveis envolvendo, individual ou conjuntamente, valores substanciais poderão afetar adversamente
o resultado e condição financeira da Companhia. Adicionalmente, decisões judiciais desfavoráveis poderão afetar
adversamente a reputação da marca da Companhia e consequentemente, suas vendas e resultados financeiros. Para
maiores informações, vide item 4.3 deste Formulário de Referência
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i)

Riscos relacionados aos países estrangeiros em que a Companhia atua

As exportações e as operações das subsidiárias no exterior da Companhia estão sujeitas a riscos ligados a
operações internacionais, assim como a Companhia pode sofrer com as políticas monetárias, de crédito,
fiscais, dentre outras, nos países em que atua.
A economia mundial tem sido marcada por frequentes, e por vezes significativas, intervenções dos governos em
relação às políticas monetárias, de crédito, fiscais e outras. Temos visto com certa frequência a implementação de
medidas que envolvem alterações nas taxas de juros, mudanças nas políticas fiscais, valorizações ou desvalorizações
de suas moedas, controle de preços, controle no fluxo de capital e determinados limites ou restrições sobre as
mercadorias e serviços.
Os negócios, a situação financeira, os resultados operacionais e as perspectivas da Companhia, bem como o valor
de mercado de suas ações, podem ser adversamente afetados por mudanças nas políticas públicas e/ou
regulamentações nos países em que atua em relação a determinados fatores, incluindo:
•

Taxas de juros;

•

Controles cambiais e restrições sobre remessas ao exterior;

•

Variações nas taxas de câmbio;

•

Inflação;

•

Liquidez no mercado doméstico financeiro, de capitais e de linha de crédito;

•

Alterações na legislação fiscal;

•

Taxas de serviços públicos;

•

Instabilidade social;

•

Instabilidade de preços;

•

Desabastecimento de energia;

•

Políticas alfandegárias;

•

Adoção de medidas protecionistas pelos países que a Companhia exporta;

•

Alterações nas leis e regulamentações aplicáveis ao setor de atuação da Companhia;

•

Outros acontecimentos políticos, sociais e/ou econômicos.

A incerteza quanto à implementação de mudanças nas políticas e normas governamentais que venham a afetar esses
ou outros fatores no futuro, pode contribuir para a incerteza econômica mundial e para o aumento da volatilidade do
mercado brasileiro de valores mobiliários e dos valores mobiliários emitidos no exterior por companhias brasileiras.
Ainda, a pandemia global da COVID-19 pode impactar as exportações de produtos e operações de subsidiárias no
exterior da Companhia, devido a implementação de medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas impostas
pelos governos de diversos países em face da ampla e corrente disseminação do vírus, incluindo quarentena e
lockdown ao redor do mundo – o que pode impedir a continuidade da produção e carregamento nas fábricas, bem
como impedir que matérias primas saiam dos fornecedores da Companhia e cheguem até as fábricas. Como
consequência de tais medidas, os países podem impor restrições às viagens e transportes públicos, fechamento
prolongado de locais de trabalho, fechamento de operações portuárias, fechamento de operações locais onde os
fornecedores da Companhia atuam, interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento do comércio e redução de
consumo de uma maneira geral pela população. No âmbito das vendas de produtos, o principal risco seria o
fechamento de portos, o que impediria o embarque das mercadorias. A Companhia não pode prever a extensão, a
duração e os impactos das medidas adotadas para controlar a disseminação da pandemia da COVID-19, nem das
medidas auxiliares anunciadas pelo governo brasileiro até o momento. Além disso, não há eventos comparáveis
recentes que possam nos guiar quanto aos efeitos da disseminação da COVID-19 e/ou de uma pandemia global.
Desta forma, o impacto final da pandemia da COVID-19 ou de um surto de doença semelhante é altamente incerto.
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Por fim, na data desse Formulário de Referência, encontra-se em curso o conflito envolvendo a Federação Russa,
Belarus e a Ucrânia que pode vir a envolver outros países na Europa e, eventualmente, outras nações como os
Estados Unidos. O conflito em questão tem, inclusive, aumentado os custos de fretes aéreos devido a mudanças de
rotas de aviões que não podem sobrevoar o território russo e ucraniano, com o consequente aumento de trajeto, bem
como tem afetado o transporte marítimo na região da Europa. Não há como prever a extensão e os impactos de um
eventual prolongamento do conflito, ou mesmo a ocorrência de outros conflitos ou crises dessa natureza, os quais, se
ocorrerem, poderão afetar os resultados e negócios da Companhia, e impactar adversamente na cotação dos valores
mobiliários.
j)

Riscos relacionados a questões socioambientais

O gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos, líquidos ou gasosos gerados pela Companhia pode
implicar em multas e/ou paralisação da operação.
A disposição inadequada de resíduos, bem como os acidentes decorrentes de seu transporte, pode ser um fator de
contaminação do meio ambiente e ensejar a aplicação de sanções para a Companhia nas esferas administrativa e
penal, bem como ocasionar a paralisação das atividades operacionais da Companhia enquanto não ocorrer a
remediação dos danos ambientais provocados.
As penalidades administrativas aplicáveis para a disposição inadequada de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, que
cause, ou não, poluição efetiva, incluem, dentre outras, embargo da atividade ou da obra, e, ainda, multas de até R$
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). Caso ocorra alguma penalidade administrativa ou questão judicial
envolvendo o descarte inadequado desses resíduos, os resultados e condição financeira da Companhia poderão ser
impactados adversamente.
O setor da Companhia está sujeito à extensa regulamentação, inclusive ambiental. Caso a Companhia não
consiga renovar ou manter as suas licenças e autorizações, poderá ser impactada adversamente em seus
negócios.
As operações da Companhia dependem de licenças e autorizações exigidas pela legislação aplicável, tais como
regulamentações ambientais, que estão sujeitas ao poder concedente das autoridades governamentais competentes
e à supervisão de órgãos governamentais. Qualquer falha ou atraso na obtenção ou renovação de tais licenças e/ou
autorizações, ou qualquer embargo ou cancelamento de tais licenças e/ou autorizações, por qualquer motivo, incluindo
como resultado de interrupções ou restrições na operação de autoridades governamentais devido à pandemia da
COVID- 19 e outras circunstâncias além do controle da Companhia, podem levar ao atraso, interrupção ou suspensão
das atividades industriais, o que pode causar um efeito adverso relevante nos negócios, situação financeira e
resultados operacionais da Companhia.
As questões ambientais, incluindo as alterações climáticas, ou as medidas legais, regulamentares ou de
mercado para abordar questões ambientais, podem afetar negativamente os negócios e operações da
Companhia e fazê-la incorrer em custos significativos.
As instalações fabris e de distribuição da Companhia estão sujeitas a numerosas leis e regulamentos federais,
estatais, locais e estrangeiros concebidos para proteger o ambiente, incluindo regulamentos governamentais
elaborados para limitar as emissões de dióxido de carbono e outros gases com efeito de estufa como resultado da
preocupação com as alterações climáticas, e a Companhia espera que no futuro lhe sejam impostos requisitos
adicionais no que diz respeito a questões ambientais.
Há também uma preocupação crescente de que o dióxido de carbono e outros gases com efeito de estufa na atmosfera
possam ter um impacto adverso nas temperaturas globais, nos padrões climáticos e na frequência e gravidade de
desastres climáticos e naturais extremos. No caso de questões relacionadas com tais alterações climáticas terem um
efeito negativo no nosso negócio, poderemos estar sujeitos a uma menor disponibilidade ou a preços menos
favoráveis para determinadas matérias-primas, incluindo a borracha natural. As catástrofes naturais e condições
meteorológicas extremas podem também perturbar a produtividade das nossas instalações, a nossa cadeia de
fornecimento ou as operações dos nossos clientes. Se a frequência ou gravidade das condições meteorológicas
extremas e dos desastres naturais aumentarem com o tempo, poderemos sofrer um maior número de perdas em
algumas das nossas instalações. Tais perdas podem levar a um aumento das franquias ou dos custos de seguro para
essas instalações, ou à indisponibilidade de seguro em termos aceitáveis para nós.
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As instalações fabris da Companhia poderão ficar sujeitas a mais limitações na emissão de gases com efeito de estufa
devido a preocupações de política pública relativas a questões de alterações climáticas ou outras preocupações
ambientais ou de saúde e segurança. Embora regulamentação adicional não possa ser prevista, um sistema de "capand-trade" semelhante ao adotado na União Europeia poderia ser adotado no Brasil. Qualquer sistema de "cap-andtrade" deste tipo (incluindo o sistema atualmente em vigor na União Europeia) ou outras limitações impostas à emissão
de gases com efeito de estufa poderia obrigar-nos a aumentar as nossas despesas de capital, utilizar o nosso dinheiro
para adquirir créditos de emissão ou reestruturar as nossas operações fabris, o que poderia ter um efeito adverso
material nos nossos resultados operacionais, condição financeira e liquidez.
Além disso, a Companhia tem obrigações contratuais de indenização por custos e responsabilidades de remediação
ambiental que podem surgir em relação a determinadas operações alienadas. As despesas materiais futuras poderão
ser necessárias se as normas de conformidade mudarem, se forem descobertas condições materiais desconhecidas
que requeiram remediação, ou se a remediação necessária de condições conhecidas se tornar mais extensa do que
o esperado. Se a Companhia não cumprir as leis e regulamentos ambientais presentes e futuros, poderá ficar sujeita
a responsabilidades futuras ou à suspensão da produção, o que poderá prejudicar o seu negócio ou os resultados das
operações. As leis ambientais poderiam igualmente restringir a capacidade da Companhia de expandir as suas
instalações ou exigir a aquisição de equipamento dispendioso ou outras despesas significativas relacionadas com os
processos de fabricação.
A fabricação dos produtos comercializados pela Companhia relacionados às operações de reforma de pneus
está sujeita a riscos, tais como acidentes, que podem afetar as operações e levar a Companhia a incorrer em
responsabilidades significativas, altos custos de reparo e/ou perda de vendas.
Devido às características dos produtos e do processo produtivo, a Companhia trabalha com substâncias consideradas
perigosas e não perigosas. Esses produtos são produzidos de acordo com a regulamentação em vigor e com normas
específicas relacionadas aos impactos ambientais, de saúde e segurança dos consumidores. O armazenamento e
condução dessas substâncias são caracterizadas por seu risco de acidente potencial.
Nesse sentido, as operações da Companhia estão sujeitas a riscos de vazamentos descontrolados ou liberações de
substâncias, decorrentes de armazenamento e condução inapropriada, que podem gerar contaminações no solo, água
e ar, dentre outros acidentes associados com a fabricação dos componentes e reforma de pneus. Esses eventos podem
resultar em danos pessoais ou morte, danos ambientais, desperdício de recursos ou produtos intermediários, atrasos
ou interrupções nas atividades produtivas e de reforma de pneus, além de perdas monetárias, possíveis passivos
legais, dentre outros. A Companhia pode vir a ser responsabilizada por eventuais sinistros ocorridos, sendo obrigada
a arcar com indenizações às vítimas, o que pode acarretar efeitos adversos sobre seus negócios, condição financeira
e resultados operacionais. Além disso, se tiver que suspender qualquer de suas operações temporariamente, poderá
perder volume substancial de negócios para seus concorrentes, o que também acarretaria efeitos adversos relevantes
à Companhia.
k)

Riscos relacionados a fatores macroeconômicos

O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como o coronavírus responsável pela pandemia de
COVID- 19, pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão negativa
sobre a economia mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de negociação das nossas ações.
Surtos de doenças que afetem o comportamento das pessoas, como o Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a
gripe suína, a Síndrome Respiratória no Oriente Médio (MERS) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS),
incluindo a atual pandemia de COVID-19, entre outros, podem ter um impacto adverso relevante no mercado de
capitais global, nas indústrias mundiais e na economia mundial e brasileira.
O atual surto global da COVID-19 pode ter impactos de longo alcance – desde o fechamento de fábricas, condições
desafiadoras de trabalho e interrupção da cadeia de suprimentos global. As autoridades públicas e agentes privados
em diversos países do mundo adotaram e podem vir a adotar uma série de medidas voltadas à contenção do surto,
tais como restrições à circulação de bens e pessoas, incluindo quarentena e lockdown, cancelamento ou adiamento
de eventos públicos, suspensão de operações comerciais, fechamento de estabelecimentos abertos ao público, entre
outras medidas mais ou menos severas. A adoção dessas medidas no Brasil e no mundo pode reduzir o consumo dos
produtos e serviços que oferecemos, o que pode impactar de forma significativa nossos resultados.
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Qualquer surto de doença que afete o comportamento das pessoas, como a COVID-19, pode ter impacto adverso relevante
nos mercados, principalmente no mercado acionário. Por conseguinte, a adoção das medidas descritas acima, aliadas às
incertezas provocadas pelo surto da COVID-19, provocaram um impacto adverso na economia e no mercado de capitais
global, incluindo no Brasil, inclusive causando oito paralisações (circuit-breakers) das negociações na B3 durante o mês de
março de 2020. A cotação da maioria dos ativos negociados na B3 foi adversamente afetada em razão da pandemia da
COVID-19. Impactos semelhantes aos descritos acima podem voltar a ocorrer, provocando a oscilação dos ativos
negociados na B3.
Qualquer mudança material nos mercados financeiros globais ou na economia brasileira ou mundial como resultado desses
eventos pode diminuir o interesse de investidores nacionais e estrangeiros em valores mobiliários de emissores brasileiros,
incluindo os nossos valores mobiliários, o que pode afetar adversamente o preço de mercado de tais valores mobiliários e
também pode dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das nossas operações no futuro em termos
aceitáveis.
Para informações sobre os impactos da pandemia da COVID-19 sobre os negócios da Companhia, veja o fator de risco “A
extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde devido à propagação da COVID-19, a percepção
de seus efeitos, ou a forma como a pandemia afetará os negócios da Companhia depende de desenvolvimentos futuros,
que são incertos e imprevisíveis e podem afetar material e adversamente os negócios, condição financeira, resultados de
operações e fluxos de caixa da Companhia, além do impacto na sua capacidade de continuar a operar referidos negócios”
no item 4.1(a) acima, bem como os itens 7.1 e 10.9 deste Formulário de Referência.
Risco comercial
A baixa atividade industrial acarreta menor quantidade de cargas sendo transportadas e, consequentemente, menor
quantidade de veículos de cargas rodando, o que gera uma baixa na demanda por reforma de pneus. O mercado de pneus
novos de motocicletas está sujeito a variações decorrentes de fatores que estão fora de seu controle, incluindo fatores
relacionados às condições da economia brasileira (aumento nas taxas de juros, desvalorização cambial, menor disponibilidade
de financiamentos, recessão, e deficiências na matriz energética), preços de insumos, nível dos estoques e cronogramas de
produção da indústria automotiva, bem como demanda de veículos e preferências (que podem ser afetados por uma série de
fatores, incluindo custos de combustível, níveis de emprego e disponibilidade de financiamento ao consumidor final).
Eventos adversos nas economias de outros países podem afetar negativamente a economia brasileira, os
negócios da Companhia e o valor de mercado dos valores mobiliários brasileiros, incluindo as ações de emissão
da Companhia, além de limitar seu acesso aos mercados internacionais.
O mercado de valores mobiliários brasileiro é influenciado, em diferentes níveis, pelas condições econômicas e de mercado
existentes em outros países e regiões, como Estados Unidos, Europa e China, bem como países da América Latina e
países de economia emergente. As condições econômicas adversas nos países de economia emergente geralmente
resultam em saídas significativas de fundos do Brasil.
A reação dos investidores frente aos acontecimentos em outros países pode representar um efeito adverso sobre o valor
de mercado dos valores mobiliários emitidos pelas empresas brasileiras, incluindo as ações da emissão da Companhia. A
crise em outros países (indicados na seção 7 deste Formulário de Referência) pode dificultar o acesso da Companhia aos
mercados de capital e o financiamento de suas operações no futuro em termos aceitáveis, causando um efeito adverso
relevante nos seus resultados operacionais, no preço das suas ações e na sua situação financeira.
Acontecimentos políticos, econômicos e sociais e a percepção de riscos em outros países, especialmente nos
Estados Unidos, China e União Europeia, de países da América Latina e de economia emergente, podem afetar
material e adversamente a economia brasileira e prejudicar o valor de mercado dos valores mobiliários brasileiros,
incluindo nossas ações.
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em diferentes graus, pelas
condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive dos Estados Unidos, China e União Europeia, de países
da América Latina e de economia emergente. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode
causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras.
Crises em outros países da América Latina e em outros países de economia emergente ou as políticas econômicas de
outros países, em especial as dos Estados Unidos e países da União Europeia, poderão reduzir o interesse dos investidores
por títulos e valores mobiliários de companhias brasileiras, incluindo os valores mobiliários de emissão da Companhia. Os
preços das ações na B3, por exemplo, são historicamente afetados por determinadas flutuações nas taxas de juros vigentes
nos Estados Unidos, bem como pelas variações dos principais índices de ações norte-americanos. Isso poderia dificultar o
acesso da Companhia ao mercado de capitais e ao financiamento das suas operações no futuro, em termos aceitáveis ou
absolutos. Qualquer desses acontecimentos poderá afetar adversamente os negócios da Companhia e o valor de mercado
de suas ações.
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Não só a economia brasileira, mas também a de outros países, pode ser afetada de forma geral pela variação das
condições econômicas do mercado internacional, e notadamente pela conjuntura econômica dos Estados Unidos,
China e União Europeia. Ainda, eventuais reduções na oferta de crédito e a deterioração das condições econômicas
em outros países, incluindo a crise da dívida que afeta alguns países da União Europeia, podem, em alguma medida,
prejudicar os preços de mercado dos valores mobiliários brasileiros de maneira geral, inclusive das ações de emissão
da Companhia. Adicionalmente, o risco de default de países em crise financeira, dependendo das circunstâncias, pode
reduzir a confiança dos investidores internacionais e trazer volatilidade para os mercados.
Ainda, a pandemia da COVID-19 representa uma nova fonte de incerteza à atividade econômica global. Autoridades
de todo o mundo tomaram medidas para tentar conter a disseminação da doença, uma vez que o vírus se espalhou
globalmente. As restrições provavelmente permanecerão em vigor, o que poderá suprimir a atividade, caso o contágio
não diminua e se a vacinação em massa não for executada.
Adicionalmente, a Companhia está sujeita a impactos decorrentes da tensão política entre os Estados Unidos, Rússia
e China, incluindo a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, bem como demais conflitos existentes no Oriente Médio.
Fatores relacionados à geopolítica internacional podem afetar adversamente a economia brasileira e, por
consequência, o mercado de capitais. O conflito envolvendo a Federação Russa, Belarus e a Ucrânia, por exemplo,
traz como risco uma nova alta nos preços dos combustíveis e do gás; o que afeta o mercado de commodities no Brasil
e no mundo, ocorrendo simultaneamente à possível valorização do dólar, esses aumentos causariam ainda mais
pressão inflacionária e poderiam dificultar a retomada econômica brasileira, bem como elevar os custos operacionais
da Companhia e as despesas dos consumidores e, portanto, afetar adversamente os resultados operacionais e a
situação financeira da Companhia.
A incerteza contínua nos mercados financeiros globais e na economia global pode afetar negativamente os
resultados financeiros da Companhia.
A incerteza contínua nos mercados financeiros globais e na economia global pode afetar negativamente os resultados
financeiros da Companhia. Um período prolongado de declínio econômico poderá ter um efeito adverso material nos
resultados de operações e condição financeira e exacerbar alguns dos outros fatores de risco descritos neste item 4.1
do Formulário de Referência.
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em diferentes graus,
pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive economias desenvolvidas e emergentes. A
reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o valor de
mercado dos valores mobiliários das companhias brasileiras, em especial, aqueles negociados em bolsas de valores.
Os preços das ações na B3, por exemplo, são historicamente afetados por flutuações nas taxas de juros vigentes nos
Estados Unidos, bem como pelas variações dos principais índices de ações norte-americanos. Acontecimentos em
outros países e mercados de capitais podem reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliários das
companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários de emissão da Companhia, podendo, ademais, dificultar ou
impedir totalmente o acesso da Companhia aos mercados de capitais e ao financiamento de suas operações no futuro
em termos aceitáveis.
O resultado operacional da Companhia e a sua situação financeira podem ser negativamente afetados, devido, dentre
outras, às seguintes condições econômicas globais:
• efeitos econômicos, financeiros, políticos e sanitários da pandemia de COVID-19 (ou outras pandemias, epidemias
e crises similares), podem influenciar negativamente o resultado da Companhia, citando-se, como exemplo:
medidas restritivas impostas por autoridades governamentais para combater o surto, e capacidade da Companhia
de prever e reagir, de forma tempestiva e eficiente, a mudanças temporárias ou de longo prazo no comportamento
dos consumidores em razão da pandemia de COVID- 19, mesmo após o surto ter sido suficientemente controlado;
• redução da demanda e de preços dos serviços da Companhia devido a ações de concorrentes;
• falta de matéria-prima em tempo hábil ou em termos em que a Companhia considere aceitáveis; ou
• a desvalorização recorrente da taxa de câmbio em função da saída de investidores estrangeiros do Brasil, pode
elevar os preços em reais de equipamentos e impactar e eficiência dos investimentos da Companhia.
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A relativa volatilidade e falta de liquidez do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente
a capacidade dos investidores de vender as nossas ações ao preço e na ocasião desejados.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o Brasil, envolve, com
frequência, maior risco em comparação com outros mercados. O mercado brasileiro de valores mobiliários é
substancialmente menor, menos líquido e, com frequência, mais volátil do que os principais mercados de valores
mobiliários mundiais. Além disso, o mercado de capitais brasileiro é significativamente concentrado em poucas e
grandes companhias abertas, as quais respondem por um alto volume das negociações do mercado secundário da
B3. Não podemos garantir que um mercado secundário líquido e ativo das nossas ações irá se desenvolver e, caso
se desenvolva, que este mercado permanecerá líquido e ativo.
A incerteza sobre a implementação de mudanças políticas ou regulatórias pelo governo brasileiro cria instabilidade na
economia brasileira, aumentando a volatilidade do seu mercado de valores mobiliários. Essas incertezas, a recessão
com um período de lenta recuperação no Brasil e outros desenvolvimentos futuros na economia brasileira podem
afetar adversamente as nossas atividades e, consequentemente, nossos resultados operacionais, e, também, podem
afetar adversamente o preço de negociação de nossas ações. A falta de liquidez das nossas ações (a qual pode,
inclusive, ser agravada pelos efeitos econômico-financeiros decorrentes da pandemia de COVID-19) poderá limitar a
capacidade dos investidores de vendê-las pelo preço e na ocasião desejados.
A inflação e os esforços do Governo Federal para combatê-la podem contribuir significativamente para a
incerteza econômica no Brasil, podendo prejudicar as atividades da Companhia e o valor de mercado das
suas ações.
O Brasil já experimentou, no passado, índices de inflação extremamente elevados. Durante esse período, a economia
brasileira foi negativamente impactada por medidas adotadas pelo Governo Federal com o intuito de controlar a
inflação ou até mesmo por receio e especulação sobre eventuais medidas governamentais a serem adotadas. Esse
cenário contribuiu diretamente para a incerteza econômica existente no Brasil e para o aumento da volatilidade do
mercado de valores mobiliários brasileiro. A inflação e algumas medidas tomadas pelo Governo Federal no intuito de
controlá-la, combinada com a especulação sobre eventuais medidas governamentais a serem adotadas, tiveram, no
passado, efeito negativo significativo sobre a economia brasileira. Durante esse período, a economia brasileira foi
negativamente impactada por medidas adotadas pelo Governo Federal com o intuito de controlar a inflação ou até
mesmo por receio e especulação sobre eventuais medidas governamentais a serem adotadas. Esse cenário contribuiu
diretamente para a incerteza econômica existente no Brasil e para o aumento da volatilidade do mercado de valores
mobiliários brasileiro. O Governo Federal tem adotado medidas de controle da inflação que, frequentemente, têm
incluído a manutenção de política monetária restritiva, com histórico de altas taxas de juros, o que pode restringir a
disponibilidade de crédito e reduzir o crescimento econômico. Uma das consequências deste combate à inflação é a
variação significativa das taxas de juros oficiais no Brasil, que variaram de 4,50% ao ano em 31 de dezembro de 2019,
2,00% ao ano em 31 de dezembro de 2020, menor nível da história, e 9,25% ao ano em 31 de dezembro de 2021,
conforme estabelecido pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil (COPOM).
Nesse sentido, o Brasil continua sujeito a um aumento de inflação como consequência da intervenção do Governo
Federal, inclusive mediante a redução ou aumento das taxas de juros e a intervenção no mercado de câmbio e ações
para ajustar ou fixar o valor do real. Caso o Brasil continue e/ou volte a experimentar índices de inflação elevada,
podemos não ser capazes de reajustar os preços que cobramos de nossos clientes para compensar os efeitos do
aumento da inflação sobre a nossa estrutura de custos, o que poderá desencadear em um aumento nos custos e
redução da nossa margem operacional líquida. Futuras medidas do Governo Federal, inclusive redução das taxas de
juros, intervenção no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do real poderão desencadear aumento
de inflação. Se o Brasil experimentar inflação elevada no futuro, a Companhia pode não ser capaz de reajustar os
preços que cobra de seus clientes para compensar os efeitos da inflação sobre a sua estrutura de custos, o que pode
aumentar seus custos e diminuir sua margem operacional líquida. Ademais, em caso de elevação acentuada das taxas
de juros a fim de conter a inflação, a economia poderá entrar em recessão, já que, com a alta das taxas de juros
básicas, o custo do capital se eleva e os investimentos se retraem, além de estimular a poupança e desestimular o
consumo, o que pode causar a redução da taxa de crescimento da economia, afetando adversamente a produção de
bens no Brasil, o consumo, a quantidade de empregos, a renda dos trabalhadores e, consequentemente, os nossos
negócios. Em contrapartida, em caso de redução acentuada das taxas de juros, poderá ocorrer elevação da inflação,
reduzindo os investimentos em estoque de capital e a taxa de crescimento da economia, bem como trazendo efeitos
adversos ao país, podendo, inclusive, afetar as nossas atividades.
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Qualquer queda adicional no rating de crédito do Brasil pode afetar adversamente o preço de negociação das
ações ordinárias da Companhia.
Os ratings de crédito afetam a percepção de risco dos investidores e, em consequência, o preço de negociação de
valores mobiliários e rendimentos necessários na emissão futura de dívidas nos mercados de capitais. Agências de
rating avaliam regularmente o Brasil e seus ratings soberanos, que se baseiam em uma série de fatores, incluindo
tendências macroeconômicas, condições fiscais e orçamentárias, métricas de endividamento e a perspectiva de
alterações em qualquer um desses fatores.
A Standard & Poor’s iniciou a revisão do rating de crédito soberano do Brasil em setembro de 2015. O Brasil perdeu a
sua condição de grau de investimento pelas três principais agências de rating. Em 30 de setembro de 2015, a Standard
& Poor’s inicialmente reduziu o rating de crédito do Brasil de BBB- para BB+ e, posteriormente, reduziu novamente de
BB+ para BB, e manteve a sua visão negativa sobre o rating, citando um agravamento na situação de crédito desde o
primeiro rebaixamento. Em dezembro de 2015, a Moody’s colocou o rating de emissor e bônus Baa3 do Brasil em
revisão para um rebaixamento e, posteriormente, rebaixou o rating de emissor e bônus do Brasil para abaixo do grau
de investimento, para Ba2, com uma perspectiva negativa. A Fitch rebaixou o rating de crédito soberano do Brasil
para BB positivo, com uma perspectiva negativa, citando o déficit orçamentário do País, que está mudando
rapidamente, e a recessão, que está pior que o esperado. Como resultado, o Brasil perdeu a sua condição de grau de
investimento de todas as três agências de rating principais e, consequentemente, os preços de negociação de valores
mobiliários do mercado brasileiro de dívidas e patrimônio líquido foram afetados negativamente.
Recentemente, o cenário político e econômico brasileiro experimentou altos níveis de volatilidade e instabilidade,
incluindo a contração de seu produto interno bruto (PIB), flutuações acentuadas do real em relação ao dólar
americano, aumento do nível de desemprego e níveis mais baixos de gastos e confiança do consumidor. Tal cenário
se intensificou devido aos impactos decorrentes da pandemia da COVID-19 na economia brasileira e mundial, bem
como em razão da instabilidade política e institucional experimentada pelo Governo Federal.
A classificação de crédito soberana do Brasil atualmente é avaliada abaixo do grau de investimento pelas três
principais agências de rating acima mencionadas. Na data desse Formulário de Referência, a classificação de crédito
soberana do Brasil pelas três principais agências de rating é de BB- pela Fitch, BB- pela Standard & Poor’s, e Ba2
pela Moody’s. Consequentemente, os preços dos títulos emitidos por empresas brasileiras foram afetados
negativamente. A retomada da recente recessão brasileira e a contínua incerteza política, entre outros fatores, pode
levar a novos rebaixamentos. Qualquer nova degradação das classificações de crédito soberano do Brasil poderia
aumentar a percepção de risco dos investidores e, como resultado, afetar negativamente o preço das ações ordinárias
da Companhia.
O Governo Federal exerce influência significativa sobre a economia brasileira. Essa influência, bem como a
conjuntura econômica e a política brasileira, poderão causar um efeito adverso relevante nas atividades da
Companhia.
A economia brasileira tem sofrido intervenções frequentes por parte do Governo Federal, que por vezes, realiza
modificações significativas em suas políticas e normas. As medidas tomadas pelo Governo Federal para controlar a
inflação, além de outras políticas e normas, frequentemente implicam aumento das taxas de juros, mudança das
políticas fiscais, controle de preços, intervenções no mercado de câmbio, controle de capital e limitação às importações,
entre outras medidas. A Companhia não tem controle sobre as medidas e políticas que o Governo Federal pode vir a
adotar no futuro, tampouco pode prevê-las. Os negócios, a situação econômico-financeira e os resultados
operacionais da Companhia poderão vir a ser afetados de maneira relevante por modificações nas políticas ou normas
que envolvam ou afetem fatores como:
•

taxas de juros;

•

controles cambiais e restrições a remessas para o exterior;

•

política monetária;

•

flutuações cambiais;

•

alteração das normas trabalhistas, legais e regulatórias;

•

inflação;

•

liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;
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•

expansão ou contração da economia brasileira;

•

política fiscal e alterações na legislação tributária;

•

controle sobre importação e exportação;

•

instabilidade social e política; e

•

outros acontecimentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que
o afetem.

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou normas que venham
a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para aumentar a
volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro e dos valores mobiliários emitidos no exterior por companhias
brasileiras.
As ações do Governo Federal nas políticas ou normas que envolvam os fatores macroeconômicos acima listados
poderão afetar adversamente as atividades e a análise de sensibilidade da Companhia aos aumentos de taxa de juros.
Ademais, mudanças nos preços de ações ordinárias de companhias abertas, ausência de disponibilidade de crédito,
reduções nos gastos, desaceleração da economia global, instabilidade de taxa de câmbio, aumento nas taxas de juros
no Brasil ou no exterior e pressão inflacionária podem adversamente afetar, direta ou indiretamente, a economia e o
mercado de capitais brasileiros, o que poderá reduzir a liquidez global e o interesse do investidor no mercado de
capitais brasileiro, afetando negativamente o preço das ações da Companhia, gerando consequências negativas aos
seus negócios, situação financeira e resultados operacionais.
Modificações nas práticas contábeis adotadas no Brasil em função de sua convergência às normas
internacionais de contabilidade (IFRS) podem afetar adversamente os resultados da Companhia.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emite pronunciamentos, interpretações e orientações com o objetivo
de alinhar as práticas contábeis adotadas no Brasil ao IFRS (International Financial Reporting Standards), e continuará
emitindo tais normas contábeis a fim de convergir os novos pronunciamentos emitidos pelo IASB (International
Accounting Standards Board).
Não há como garantir que modificações contábeis futuras não irão afetar de maneira significativa as demonstrações
financeiras consolidadas e informações trimestrais consolidadas da Companhia, tanto retroativa como
prospectivamente, podendo afetar adversamente a comparação das demonstrações financeiras e informações
trimestrais da Companhia de exercícios/períodos futuros com as demonstrações financeiras e informações trimestrais
apresentadas atualmente e o cumprimento de covenants financeiros. Para mais informações sobre as práticas
contábeis adotadas pela Companhia, vide item 10 desse Formulário de Referência.
Crises econômicas e políticas no Brasil podem afetar adversamente os negócios, operações e condição
financeira da Companhia.
A recente instabilidade econômica e política no Brasil causada pela pandemia do COVID-19, bem como incerteza
sobre se o governo brasileiro adotará as reformas econômicas necessárias para melhorar a deterioração das contas
públicas do Brasil, levaram a um declínio da confiança do mercado na economia brasileira e a uma crise do governo,
gerando um reflexo negativo na avaliação de ativos brasileiros.
O ambiente político brasileiro influenciou historicamente e continua influenciando o desempenho da economia do país.
As crises políticas afetaram e continuam afetando a confiança dos investidores e do público em geral, resultando em
desaceleração econômica e aumento da volatilidade dos títulos emitidos por empresas brasileiras. O governo federal
tem alterado frequentemente as políticas monetárias, tributárias, de crédito, tarifárias e outras políticas para influenciar
o curso da economia no país. Em certas ocasiões, as ações do Governo Federal para controlar a inflação envolveram
a mudança na política monetária, tributação, crédito, tarifas e outras influências no curso da economia brasileira. As
ações do governo federal para controlar a inflação muitas vezes envolvem o controle salarial e de preços, o
congelamento de contas bancárias, a imposição de controles cambiais e limites sobre as importações para o Brasil.
Recentemente, o cenário político e econômico brasileiro passou por altos níveis de volatilidade e instabilidade,
incluindo a contração do produto interno bruto, ou PIB, fortes oscilações do real em relação ao dólar americano,
aumento do desemprego e menores níveis de gastos e confiança do consumidor. Esse cenário pode se intensificar
com a eleição presidencial brasileira a ser realizada em outubro de 2022.
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Os mercados brasileiros têm sofrido maior volatilidade devido às incertezas derivadas das investigações em
andamento conduzidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, e ao impacto dessas investigações na
economia brasileira e no ambiente político. Muitos membros do governo brasileiro e do poder legislativo, bem como
altos funcionários de grandes empresas estatais e privadas foram condenados por corrupção política relacionada a
subornos através de propinas em contratos concedidos pelo governo a diversas infraestruturas, petróleo e gás e
construtoras, entre outras.
Essas investigações tiveram um impacto adverso na imagem e reputação das empresas envolvidas e na percepção
geral do mercado brasileiro. O desenvolvimento desses casos de condutas antiéticas tem afetado e pode afetar
adversamente nossos negócios, nossa condição financeira e nossos resultados operacionais, bem como o preço de
negociação de nossas ações. Não podemos prever se as investigações em curso e seus consequentes
desdobramentos irão conduzir a uma maior instabilidade política e econômica, nem se novas alegações contra
funcionários e executivos do governo e/ou companhias privadas surgirão no futuro. Também não podemos prever os
resultados dessas investigações, nem o impacto sobre a economia brasileira ou o mercado acionário brasileiro.

Ademais, os negócios, situação financeira e resultados operacionais da Companhia poderão vir a ser prejudicados de
maneira relevante por modificações nas políticas ou normas que envolvam ou afetem certos fatores, tais como:
•

Inflação;

•

movimentos cambiais;

•

políticas de controle cambial;

•

flutuação das taxas de juros;

•

liquidez dos mercados internos de empréstimos, de capitais e financeiros;

•

expansão ou retração da economia brasileira, conforme medida pelos índices do Produto Interno Bruto;

•

greves de alfândegas e autoridades fiscais;

•

alteração na regulamentação aplicável ao setor de transporte;

•

aumento do preço de petróleo e outros insumos;

•

instabilidade dos preços;

•

políticas tributárias; e

•

outros eventos políticos, sociais e econômicos no Brasil ou que afetem o país.

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do governo federal nas políticas ou normas que venham
a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para aumentar a
volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro e dos valores mobiliários emitidos no exterior por companhias
brasileiras. O presidente do país tem poder para determinar políticas e atos governamentais relativos à economia
brasileira e, consequentemente, afetar as operações e o desempenho financeiro das empresas, incluindo os da
Companhia. O governo brasileiro está sujeito a pressões internas para recuar as políticas macroeconômicas atuais, a
fim de alcançar taxas mais altas de crescimento econômico. A Companhia não é capaz de estimar o impacto dos
acontecimentos políticos e macroeconômicos globais e brasileiros em seus negócios.
A instabilidade da taxa de câmbio pode afetar adversamente a economia brasileira e a Companhia.
O real flutuou significativamente em relação ao dólar americano e outras moedas estrangeiras nas últimas décadas.
O governo brasileiro utilizou no passado diferentes planos econômicos e regimes de taxa de câmbio, incluindo
desvalorizações repentinas, minidesvalorizações periódicas (durante as quais a frequência dos ajustes variou de diária
a mensal), um sistema de taxa de câmbio flutuante, controles de câmbio e mercados de taxa de câmbio dupla. De
tempos em tempos, ocorreram flutuações significativas na taxa de câmbio entre o real e o dólar americano e outras
moedas.
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Entre 2018 e 2021, o real se desvalorizou em relação ao dólar americano e a taxa de venda do dólar americano, em
31 de dezembro de cada ano, foi de R$ 3,8748 em 2018, R$4,0307 em 2019, R$5,1967 em 2020, e R$5,5805 em 2021,
conforme informado pelo Banco Central, representando uma desvalorização do real de 4,02%, 28,92% e 7,39%,
respectivamente, em relação ao dólar americano. Em 30 de junho de 2022, a taxa de venda do dólar americano foi de
R$ 5,2380, representando uma desvalorização do real de 6,14%, em relação ao dólar americano.
Não é possível prever se o Banco Central ou o governo brasileiro continuarão a permitir que o real flutue livremente
ou intervirão no mercado de câmbio retornando ao sistema de bandas cambiais ou de outra forma. Além disso, a
legislação brasileira prevê que, sempre que houver um sério desequilíbrio na balança de pagamentos do Brasil ou
razões substanciais para prever um sério desequilíbrio, restrições temporárias podem ser impostas às remessas de
capital estrangeiro para o exterior.
A instabilidade da taxa de câmbio pode ter um efeito adverso relevante sobre a Companhia. O real pode se
desvalorizar ou valorizar substancialmente em relação ao dólar americano e outras moedas estrangeiras, o que
poderia criar pressões inflacionárias no Brasil por meio do aumento geral dos preços e causar aumentos nas taxas de
juros. Essa desvalorização ou valorização pode afetar negativamente o crescimento da economia brasileira,
geralmente restringir o acesso de emissores brasileiros, incluindo a Companhia, aos mercados de capitais
internacionais e pode ter um efeito significativo em seus resultados operacionais e em sua condição financeira. A
valorização do real em relação ao dólar americano e outras moedas estrangeiras também pode afetar negativamente
as contas públicas do Brasil e o balanço de pagamentos, o que pode causar uma redução no crescimento econômico.
Não é possível prever ou influenciar quaisquer políticas cambiais adotadas pelo governo brasileiro e a Companhia
pode ser adversamente afetada por essas políticas.
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Os principais riscos de mercado os quais a Companhia está sujeita estão detalhados abaixo.
Risco cambial
A Companhia está exposta ao risco cambial decorrente da exposição a algumas moedas, principalmente o dólar norteamericano. Os resultados da Companhia estão suscetíveis a variações, pois os seus ativos e passivos estão atrelados à
volatilidade da taxa de câmbio. O risco cambial decorre, principalmente, de operações de importações de insumos e
matéria-prima, das captações de empréstimos em moeda estrangeira e das exportações.
Um quadro de instabilidade cambial poderá causar um efeito relevante e adverso nos resultados da Companhia, uma vez
que parte de nosso lucro está ligado à taxa de câmbio. Portanto, as desvalorizações do Real e das principais moedas
estrangeiras podem criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil, e acarretar aumentos das taxas de juros, podendo
afetar de modo negativo a economia brasileira como um todo e, consequentemente, a Companhia. Desvalorizações do
Real podem causar aumento de gastos com despesas financeiras e custos operacionais, uma vez que a Companhia está
exposta a moedas estrangeiras, tanto em receita quanto em obrigações. Ainda, a variação cambial pode afetar os
resultados econômicos na medida que a Companhia não obtiver sucesso nos repasses destas flutuações ao preço do seu
produto final.
Assim, o negócio, situação financeira, resultados operacionais e perspectivas da Companhia poderão ser afetados
negativamente por mudanças em tais políticas cambiais.
Um resumo da exposição a risco cambial da Companhia e suas controladas está apresentado abaixo:
Aumento de taxa
Cenário Provável

Cenário Possível

Cenário Remoto

Cenário Possível

Cenário Remoto

em 30/062022

25%

50%

-25%

-50%

Taxa do dólar

5,24

Déficit apurado

-132.433

Efeito do lucro antes da tributação

Redução de taxa

6,55

7,86

3,93

2,62

-165.542

-198.650

-99.325

-66.217

-33.109

-66.217

33.108

66.216

Riscos da taxa de juros
A Companhia e suas controladas estão expostas ao risco de taxa de juros, uma vez que possuem empréstimos e
financiamentos contratados em moedas local e estrangeiras e sujeitos às flutuações dos índices previstos nos referidos
contratos que formalizaram tais operações, principalmente da Taxa DI e da Taxa de Juros de Longo Prazo (“TJLP”). A
Companhia e suas controladas no Brasil também estão expostas a flutuações das taxas de juros quanto ao saldo de suas
aplicações financeiras, pela variação da Taxa DI.
A Companhia e suas controladas no Brasil poderão incorrer em perdas decorrentes de flutuações nas taxas de juros
indicadas acima que impactem seus fluxos de caixa e aumentem as suas despesas financeiras relativas a empréstimos e
financiamentos, ou que reduzam o ganho com suas aplicações financeiras ou que impactem a demanda por seus produtos.
Na data de encerramento do período de seis meses findo em 30 de junho de 2022, a administração da Companhia estimou
um cenário provável de variação das taxas de juros de seus passivos financeiros das taxas DI, TJLP, Libor e IPCA. Tais
taxas foram estressadas em 25% e 50% (para cima), servindo de parâmetro para os cenários “A” e “B”, respectivamente:
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Aumento de taxa

Saldo em

Cenário Provável

Redução de taxa

Cenário Possível

Cenário
Remoto

Cenário
Possível

Cenário
Remoto

25%

50%

-25%

-50%

30/06/2022
TJLP

7,01%
63.567

Finame
Libor 3m

2,48%

8,76%

10,52%

5,26%

3,51%

-1.114

-2.228

1.114

2.228

3,10%

3,72%

1,86%

1,24%

PPE

253.885

-1.576

-3.152

1.576

3.152

Giro

9.195

-57

-114

57

114

17,19%

20,63%

10,31%

6,88%

13,75%

CDI
GIRO

235.972

-8.112

-16.223

8.112

16.223

NCE

241.951

-8.317

-16.634

8.317

16.634

9,59%

11,51%

5,75%

3,84%

GIRO

7.749

7,67%

-149

-297

149

297

NCE

5.800

-111

-222

111

222

IPCA

Risco de crédito
A Companhia está potencialmente sujeita ao risco de crédito da contraparte em suas operações de aplicações financeiras
e contas a receber. As contrapartes da Companhia podem não honrar suas obrigações relativas a um instrumento financeiro
ou contrato com cliente, gerando uma perda financeira para a Companhia. Em relação a clientes a empresa mantém
controle constante na exposição, estabelecendo limites e regras de acordo com a política de crédito.
A Companhia está sujeita também a riscos de crédito relacionados aos instrumentos financeiros contratados na gestão
de seus negócios, principalmente, representados por aplicações financeiras e instrumentos financeiros derivativos.
Aumento de taxa
Saldo em 30/06/2022

Cenário

Redução de taxa

Cenário Possível Cenário Remoto Cenário Possível Cenário Remoto
25%

50%

-25%

-50%

Provável

CDI

13,65%

Aplicações financeiras – CDB

119.330

17,06%

20,48%

10,24%

6,83%

139.691

143.76
3

131.546

127.474

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco pelo qual a Companhia irá encontrar dificuldades em cumprir as obrigações associadas com seus
passivos financeiros, que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro.
A tabela a seguir demonstra em detalhes o vencimento dos passivos financeiros contratados:
Operação

Menos de

Empréstimos e financiamentos

515.386

Fornecedores

(1)

Passivo de arrendamento

(1) A

Mais de

1 a 5 anos

1 ano

Total em
30/06/2022

5 anos

632.544

9.821

1.157.751

234.568

-

-

234.568

9.736

24.963

-

34.699

759.690

657.507

9.821

1.427.018

conta fornecedores vence por completo no curto prazo.
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Os procedimentos administrativos e processos judiciais de natureza tributária, cível e trabalhista, decorrentes do curso
normal de nossas atividades estão a seguir descritos.
Em 11 de agosto de 2022, a Companhia e suas controladas figuravam no polo passivo ou ativo dos seguintes processos:
(a) 259 ações tributárias, representadas, principalmente, pelos tipos de ação: Mandado de Segurança, Auto de Infração,
Manifestação de Inconformidade, Execução Fiscal, Declaratória e Medida Cautelar; (b) 292 ações cíveis, administrativas e
judiciais, as quais envolvem em sua grande maioria a cobrança de clientes por inadimplência de títulos de crédito; e, (c) 123
ações administrativas e judiciais trabalhistas, representadas, principalmente, por reclamatórias trabalhistas e impugnações
a enquadramento de Nexo Técnico Epidemiológico presumido (“NTEP”), em face do código CNAE da Companhia. As
reclamatórias trabalhistas versam sobre a cobrança de verbas relacionadas ao contrato de trabalho e ao reconhecimento
de responsabilidade subsidiária para os casos das demandas ajuizadas por ex- colaboradores das empresas prestadoras
de serviços. As impugnações de enquadramento de NTEP versam sobre benefícios previdenciários por auxílio-doença
acidentário (B91) e a Companhia entende que a classificação correta é o auxílio doença comum (B31).
As provisões são realizadas de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade – IAS 37 – Provisões Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, e conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP) incluindo os
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e as normas internacionais de relatório financeiro
(International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Nesse
sentido, o valor reconhecido como provisão considera a melhor estimativa de desembolso exigido para liquidar a obrigação
em questão, na data das Demonstrações Financeiras. Para tanto, a Companhia considera o resultado histórico de suas
ações judiciais (êxitos e perdas) bem como a evolução jurisprudencial, de forma a se municiar de elementos que indicam o
valor a ser provisionado, conforme o caso, observadas a legislação e a regulamentação aplicáveis.
A Companhia é parte em diversos processos no desenvolvimento normal de suas atividades. Para os fins deste item 4.3,
foram considerados como processos individualmente relevantes aqueles em que a Companhia figura no polo passivo e
que: (i) tenham valor individual igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais); (ii) em razão da relevância da
matéria envolvida que possam, individualmente, vir a impactar negativamente as operações ou a imagem da Companhia,
sendo que a Companhia entende que as provisões realizadas para cada um destes litígios são suficientes para cobrir as
perdas prováveis.
Os procedimentos adotados pela Companhia, quando da propositura de uma nova ação judicial ou procedimento
administrativo envolvem a análise técnica da questão, por seu corpo jurídico próprio, sendo que, conforme a matéria, seus
assessores externos são envolvidos.
Os processos indicados neste item estão provisionados nas demonstrações financeiras da Emissora pelo valor total de R$
1.545 (referindo-se ao quadro 4.3.1).
Processos Tributários
Em 11 de Agosto de 2022, a Companhia e suas controladas eram parte em 141 processos judiciais, sendo 117 no polo
ativo e 24 no polo passivo, e 118 processos administrativos, sendo 2 no polo ativo e 116 no polo passivo, todos de natureza
tributária e que, de acordo com o valor estimado pelos advogados externos que patrocinam as respectivas causas,
representavam (i) um valor potencial de ganho de aproximadamente R$ 438.559; e, (ii) um valor potencial de perda de
aproximadamente R$ 439.238.
Há provisão constituída para os processos de natureza tributária, de acordo com o prognostico de nossos advogados
externos, classificados como perdas prováveis no valor de aproximadamente R$ 43.728 mil.
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Processo nº 0200787-52.2013.8.26.0014
a. Juízo

Foro das Execuções Fiscais Estaduais / Vara das Execuções Fiscais Estaduais do Estado de São Paulo

b. Instância

1ª Instância

c. Data da instauração

25/02/2013

d. Partes no processo

Executado: Borrachas Vipal S.A.
Exequente: Fazenda Pública do Estado de São Paulo

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos

R$43.691.459,96

f. Principais fatos

Trata-se de execução fiscal que versa sobre supostos valores devidos a título de ICMS e respectivos
encargos, relativos ao processo administrativo, oriundo do Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM nº
3.146.499-3, o qual foi inscrito na Dívida Ativa. A Executada tentou por reiteradas vezes se valer de
exceções de pré-executividade para discutir o mérito sem a necessidade de garantia, mas elas foram
sistematicamente rejeitadas, inclusive por decisões do TJSP. Contudo, obteve-se êxito para redução da
incidência de juros sobre o crédito tributário limitados à SELIC. O valor histórico da execução fiscal é de
R$ 36.507.324,38, já tendo sido oferecidos precatórios como garantia na monta de R$ 241.065,67 e R$
964.728,69, bem como houve um bloqueio de valores na monta de R$ 5.708.462,62.
Em 06/07/2019, a Executada, a fim de regularizar a garantia para discussão da demanda, bem como para
possibilitar o recebimento dos Embargos de Devedor conexos no efeito suspensivo, requereu a juntada
da Apólice de Seguros nº 046692019100107750010232, no valor de R$ 38.741.941,15, valor suficiente
para garantia da parcela “descoberta” do débito, após penhora via BACEN-JUD e depósitos realizados
após o recebimento de precatório judicial. Outrossim, requereu-se o prosseguimento dos Embargos de
Devedor e seu consequente recebimento no efeito suspensivo. Em 09/08/2019, sobreveio decisão
recebendo o seguro-garantia como integral garantia do juízo, bem como determinou o prosseguimento do
feito nos Embargos à Execução nº 1000635- 29.2017.8.26.0014. Em 03/10/2019, os Embargos à
Execução foram recebidos no efeito suspensivo. Em 14/04/2020, a Executada peticionou requerendo a
substituição dos valores depositados em dinheiro por apólice de seguros. Em 05/06/2020, sobreveio
despacho recebendo o endosso ao seguro-garantia apresentado, determinando fosse expedido Mandado
de Levantamento Eletrônico à Executada. Em 28/07/2020, sobreveio despacho dando por levantada a
penhora de precatórios, oficiando-se ao juízo competente para liberação. Em 09/11/2020, sobreveio
despacho determinando que o feito permaneça suspenso aguardando o julgamento do recurso interposto
nos Embargos à Execução.
Atualmente, a Execução Fiscal encontra-se suspensa aguardando o julgamento do recurso interposto nos
Embargos à Execução Fiscal nº 1000635-29-2017.8.26.0014 (encontra-se sobrestado em face do Tema
111 do STF).
Em 30/06/2022, a empresa protocolou requerimento de Transação junto a Fazenda do Estado de São
Paulo, o qual aguarda processamento para análise de possível deferimento, para pagamento do débito
com abatimento de multa e juros.

g. Chance de perda

Provável

h. Análise do impacto em
caso de perda do
processo

No caso de perda, consideramos que a Companhia sofreria apenas impactos financeiros.

Processo nº 9062283-77.2019.8.21.0001 (O processo está vinculado às Execuções Fiscais Execuções fiscais de nº 500065865.2021.8.21.0058,
5001113-64.2020.8.21.0058,
5001114-49.2020.8.21.0058,
5001112-79.2020.8.21.0058
e
500111194.2020.8.21.0058).
a. Juízo

Foro Central da Comarca de Porto Alegre (RS) / 06ª Vara da Fazenda Pública

b. Instância

1ª Instância

c. Data da instauração

28/08/2019

d. Partes no processo

Autor: Borrachas Vipal S.A.
Réu: Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$56.202.961,75
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f. Principais fatos

Trata-se de medida judicial, com pedido liminar para caucionar o débito, garantindo a expedição de certidão de
regularidade fiscal e a utilização de demais benefícios fiscais, em nome da Companhia, bem como pedido
principal objetivando a desconstituição dos Auto de Lançamento nº 003570661– Processo nº 354731400/16-8, Auto de Lançamento 003570645 – Processo nº 3860-1400/17-5; Auto de Lançamento nº
0031577032 – Processo nº 63301-1400/16-6; Auto de Lançamento nº 003570653 – Processo nº 1110021400/15-5; Auto de Lançamento nº 0031577008 – Processo nº 111005-1400/15-3. Contratado seguro
garantia no valor de R$74MM (R$56.202.961,75 +30%).
Deferido pedido liminar em 02/09/2019. O Estado apresentou contestação. Em 03/02/2020, a Autora
apresentou réplica. Em 18/06/2021, as partes foram intimadas do Laudo pericial. Ambas as partes
apresentaram parecer frente ao respectivo Laudo, sendo apresentado laudo complementar em 05/10/2021.
Em 18/11/2021, a Autora peticionou disponibilizando documentos e requerendo complementação de
requisitos pelo Perito. Atualmente, aguarda-se manifestação do perito.
Em 23/02/2022 o Perito juntou aos autos Laudo Complementar. Em 08/03/2022 a Autora peticionou
requerendo esclarecimentos e o Estado juntou parecer de seu assistente técnico. Em 19/04/2022 o Perito
juntou novo laudo complementar. Em 03/05/2022 a Autora apresentou manifestação quanto a conclusão
da perícia. Em 17/05/2022 o Estado reiterou o parecer do assistente técnico apresentado anteriormente.
Em 24/06/2022 as partes foram intimadas para apresentar as alegações finais.

g. Chance de perda

Possível

h. Análise do impacto em
caso de perda do processo

No caso de perda, consideramos que a Companhia sofreria apenas impactos financeiros.

Processo nº 5000658-65.2021.8.21.0058 (vinculado ao processo nº 9062283-77.2019.8.21.0001)
a. Juízo

Foro da Comarca de Nova Prata (RS) / 02ª Vara Judicial

b. Instância

1ª Instância

c. Data da instauração

31/03/2021

d. Partes no processo

Executado: Borrachas Vipal S.A.
Exequente: Estado do Rio Grande do Sul

e. Valores, bens ou direitos R$ 6.461.015,68 (valor considerado no processo nº 9062283-77.2019.8.21.0001)
envolvidos
f. Principais fatos

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada em 31/03/2021, objetivando a cobrança de débito referente a ICMS,
oriundo da lavratura do Auto de Infração (AI) nº 35370653, vinculado ao Processo Administrativo (PA) nº
1110021400155, encartado na CDA nº 21/06196, objeto desta exação, no valor de R$ 6.461.015,68
(atualizado até 23/03/2021),
Em 14/06/2021, a Executada peticionou requerendo o reconhecimento da prejudicialidade externa, face à
Ação Anulatória c/c Cautelar de Caução nº 9062283-77.2019.8.21.0001, ajuizada anteriormente pela
executada para discutir o mesmo débito consubstanciado no Auto de Infração (AI) nº 35370653, vinculado
ao Processo Administrativo (PA) nº 1110021400155, encartado na CDA nº 21/06196, objeto desta exação
e, consequentemente, seja determinada a suspensão da presente Execução até o trânsito em julgado da
referida Ação Anulatória. Subsidiariamente, a Executada requereu seja convertida em penhora o Seguro
Garantia ofertado na Ação Anulatória nº 9062283-77.20198.8.21.0001, por se tratar de garantia idônea
referente ao mesmo débito exigido na Execução Fiscal, bem como seja aceita a Ação Anulatória como
substitutiva dos Embargos de Devedor.
Em 06/12/2021, sobreveio despacho oportunizando vista dos autos ao Estado do Rio Grande do Sul, no
prazo de 30 dias, para manifestar-se sobre os pedidos formulados pela Executada, bem como, no intuito de
não causar prejuízo à Executada, deferiu a medida cautelar requerida pela Executada para que o Estado do
RS não obste a emissão de CPEN, abstenha-se de incluir a executada no CADIN, SERASA ou qualquer
outro órgão/cadastro de restrição de crédito ou proteste a empresa Executada em virtude do débito objeto
da presente Execução Fiscal.
Em 03/03/2022 o Estado requereu a redução a termo a penhora do seguro garantia
046692019100107750011066, bem como a suspensão do feito. Em 20/05/2022 a Executada reiterou o
pedido para recebimento da Ação Anulatória n. 9062283-77.20198.8.21.0001 como substitutiva dos
Embargos de Devedor. Em 23/05/2022 foi reduzida a termo a penhora do seguro garantia
046692019100107750011066 e expedido ofício ao Juízo da Ação Anulatória comunicando a penhora
realizada. Em 31/05/2022 o Estado se manifestou requerendo que se aguarde o deslinde da anulatória.
Em 08/06/2022 foi determinada a suspensão da execução fiscal até o deslinde da ação anulatória.

g. Chance de perda

Possível

h. Análise do impacto em No caso de perda, consideramos que a Companhia sofreria apenas impactos financeiros.
caso de perda do processo
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Processo nº 5001113-64.2020.8.21.0058 (vinculado ao processo nº 9062283-77.2019.8.21.0001)
a. Juízo

Foro da Comarca de Nova Prata (RS) / 02ª Vara Judicial

b. Instância

1ª Instância

c. Data da instauração

03/08/2020

d. Partes no processo

Executado: Borrachas Vipal S.A.
Exequente: Estado do Rio Grande do Sul

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos

R$ 4.530.410,50 (valor considerado no processo nº 9062283-77.2019.8.21.0001)

f. Principais fatos

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada em 03/08/2020, objetivando a cobrança de débito referente a ICMS,
oriundo da lavratura auto de infração nº 0035370645 (Processo administrativo nº 3860-1400/17-5) (o
“Débito Executado”), no valor de R$ 4.530.410,50 (quatro milhões, quinhentos e trinta mil, quatrocentos
e dez reais e cinquenta centavos).
Em 09/09/2020 a Executada requereu o reconhecimento da prejudicialidade externa, face à Ação
Anulatória c/c Cautelar de Caução nº 9062283-77.20198.8.21.0001, ajuizada anteriormente pela
executada para discutir o mesmo débito consubstanciado no Auto de Infração nº 0035370645 e,
consequentemente, seja determinada a suspensão da presente Execução até o trânsito em julgado da
referida Ação Anulatória, ou, subsidiariamente, considerando que o Seguro Garantia ofertado na Ação
Anulatória de nº 9062283-77.20198.8.21.0001, já foi aceito em sede de decisão proferida naqueles
mesmos autos, a fim de que seja convertida em penhora e seja aceita a Ação Anulatória como substitutiva
dos Embargos de Devedor;
Em 30/11/2020, sobreveio despacho determinando à redução à penhora do seguro garantia nº
046692019100107750011066 e a suspensão desta execução fiscal até o trânsito em julgado da ação
anulatória nº 046692019100107750011066, conforme requerido pelas partes.
Em 02/12/2020, foi reduzido o termo a penhora que recaiu sobre o seguinte bem: Apólice de Seguro
Garantia nº 046692019100107750011066.
Em 02/12/2021, foi expedido o Termo de Penhora.
Em 07/12/2020, a Executada opôs Embargos de Declaração a fim de sanar erro material,
Em 22/02/2021, sobreveio despacho corrigindo de ofício o erro material constante na decisão, a fim de
que o presente feito fique suspenso até o trânsito em julgado da ação anulatória 906228377.2019.8.21.0001.
Em 14/06/2021, a Executada peticionou requerendo o reconhecimento da prejudicialidade externa, face
à Ação Anulatória c/c Cautelar de Caução nº 9062283-77.2019.8.21.0001, ajuizada anteriormente pela
executada para discutir o mesmo débito consubstanciado no Auto de Infração (AI) n. 35370653, vinculado
ao Processo Administrativo (PA) n. 1110021400155, encartado na CDA n. 21/06196, objeto desta exação
e, consequentemente, seja determinada a suspensão da presente Execução até o trânsito em julgado
da referida Ação Anulatória. Subsidiariamente, a Executada requereu seja convertida em penhora o
Seguro Garantia ofertado na Ação Anulatória nº 9062283-77.20198.8.21.0001, por se tratar de garantia
idônea referente ao mesmo débito exigido na Execução Fiscal, bem como seja aceita a Ação Anulatória
como substitutiva dos Embargos de Devedor. Em 06/12/2021, sobreveio despacho oportunizando vista
dos autos ao Estado do Rio Grande do Sul, no prazo de 30 dias, para manifestar-se sobre os pedidos
formulados pela Executada, bem como, no intuito de não causar prejuízo à Executada, deferiu a medida
cautelar requerida pela Executada para que o Estado do RS não obste a emissão de CPEN, abstenha-se
de incluir a executada no CADIN, SERASA ou qualquer outro órgão/cadastro de restrição de crédito ou
proteste a empresa Executada em virtude do débito objeto da presente Execução Fiscal. Em 03/03/2022
o Estado requereu a redução a termo a penhora do seguro garantia 046692019100107750011066, bem
como a suspensão do feito. Em 20/05/2022 a Executada reiterou o pedido para recebimento da Ação
Anulatória n. 9062283- 77.20198.8.21.0001 como substitutiva dos Embargos de Devedor. Em
23/05/2022 foi reduzida a termo a penhora do seguro garantia 046692019100107750011066 e expedido
ofício ao Juízo da Ação Anulatória comunicando a penhora realizada. Em 31/05/2022 o Estado se
manifestou requerendo que se aguarde o deslinde da anulatória. Em 08/06/2022 foi determinada a
suspensão da execução fiscal até o deslinde da ação anulatória.

g. Chance de perda

Possível

h. Análise do impacto em No caso de perda, consideramos que a Companhia sofreria apenas impactos financeiros.
caso de perda do processo
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Processo nº 5001114-49.2020.8.21.0058 (vinculado ao processo nº 9062283-77.2019.8.21.0001
a. Juízo
Foro da Comarca de Nova Prata (RS) / 01ª Vara Judicial
b. Instância

1ª Instância

c. Data da instauração

03/08/2020

d. Partes no processo

Executado: Borrachas Vipal S.A.
Exequente: Estado do Rio Grande do Sul

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos

R$19.820.188,15 (valor considerado no processo nº 9062283-77.2019.8.21.0001)

f. Principais fatos

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada em 03/08/2020, objetivando a cobrança de débito referente a ICMS,
oriundo da lavratura auto de infração nº 0031577008 (“Débito Executado”), no valor de R$ 19.820.188,15
(dezenove milhões, oitocentos e vinte mil, cento e oitenta e oito reais e quinze centavos).
Em 14/01/2021, a Executada se manifestou requerendo a prejudicialidade externa, face à Ação Anulatória
c/c Cautelar de Caução nº 9062283-77.20198.8.21.0001, ajuizada anteriormente pela executada para
discutir o mesmo débito consubstanciado no Auto de Infração nº 0031577008 e, consequentemente, seja
determinada a suspensão da presente Execução até o trânsito em julgado da referida Ação Anulatória.
Em 12/04/2021, o Estado do RS se manifestou requerendo seja reduzido a termo a penhora o segurogarantia nº 046692019100107750011066 nesta execução fiscal e, após a lavratura do termo, seja
suspenso o feito até o julgamento da ação anulatória.
Em 17/05/2021, sobreveio despacho deferindo a redução à termo da penhora referente ao Seguro
Garantia nº 046692019100107750011066, nesta execução fiscal. A Executada opôs Embargos de
Declaração com objetivo de que fossem analisados todos os pedidos de sua manifestação. Em
17/06/2021, sobreveio decisão julgando prejudicada a questão arguida pela Executada em Embargos
de Declaração, bem como ratificou a decisão anterior, determinando que se reduza a termo a penhora
do seguro-garantia nº 046692019100107750011066, oferecida nos autos da ação anulatória nº
9062283- 77.2019.8.21.0001, bem como determinou a suspensão da Execução Fiscal até o julgamento
da Ação Anulatória. Em 14/06/2021, a Executada peticionou requerendo o reconhecimento da
prejudicialidade externa, face à Ação Anulatória c/c Cautelar de Caução nº 906228377.2019.8.21.0001, ajuizada anteriormente pela executada para discutir o mesmo débito
consubstanciado no Auto de Infração (AI) n. 35370653, vinculado ao Processo Administrativo (PA) n.
1110021400155, encartado na CDA n. 21/06196, objeto desta exação e, consequentemente, seja
determinada a suspensão da presente Execução até o trânsito em julgado da referida Ação Anulatória.
Subsidiariamente, a Executada requereu seja convertida em penhora o Seguro Garantia ofertado na Ação
Anulatória nº 9062283-77.20198.8.21.0001, por se tratar de garantia idônea referente ao mesmo débito
exigido na Execução Fiscal, bem como seja aceita a Ação Anulatória como substitutiva dos Embargos
de Devedor. Em 06/12/2021, sobreveio despacho oportunizando vista dos autos ao Estado do Rio
Grande do Sul, no prazo de 30 dias, para manifestar-se sobre os pedidos formulados pela Executada,
bem como, no intuito de não causar prejuízo à Executada, deferiu a medida cautelar requerida pela
Executada para que o Estado do RS não obste a emissão de CPEN, abstenha-se de incluir a executada no
CADIN, SERASA ou qualquer outro órgão/cadastro de restrição de crédito ou proteste a empresa
Executada em virtude do débito objeto da presente Execução Fiscal. Em 03/03/2022 o Estado requereu
a redução a termo a penhora do seguro garantia 046692019100107750011066, bem como a suspensão
do feito. Em 20/05/2022 a Executada reiterou o pedido para recebimento da Ação Anulatória n. 906228377.20198.8.21.0001 como substitutiva dos Embargos de Devedor. Em 23/05/2022 foi reduzida a termo
a penhora do seguro garantia 046692019100107750011066 e expedido ofício ao Juízo da Ação
Anulatória comunicando a penhora realizada. Em 31/05/2022 o Estado se manifestou requerendo que se
aguarde o deslinde da anulatória. Em 08/06/2022 foi determinada a suspensão da execução fiscal até o
deslinde da ação anulatória.

g. Chance de perda

Possível

h. Análise do impacto em No caso de perda, consideramos que a Companhia sofreria apenas impactos financeiros.
caso de perda do processo

Processo nº 5001112-79.2020.8.21.0058 (vinculado ao processo nº 9062283-77.2019.8.21.0001)
a. Juízo

Foro da Comarca de Nova Prata (RS) / 01ª Vara Judicial

b. Instância

1ª Instância

c. Data da instauração

03/08/2020

d. Partes no processo

Executado: Borrachas Vipal S.A.
Exequente: Estado do Rio Grande do Sul

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos

R$7.791.056,18 (valor considerado no processo nº 9062283-77.2019.8.21.0001)
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f. Principais fatos

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada em 03/08/2020, objetivando a cobrança de débito referente a ICMS,
oriundo da lavratura auto de infração nº 0035370661 (“Débito Executado”), no valor de R$ 7.791.056,18
(sete milhões, setecentos e noventa e um mil, cinquenta e seis reais e dezoito centavos).
Em 07/12/2020, a Executada peticionou requerendo o reconhecimento da prejudicialidade externa, face
à Ação Anulatória c/c Cautelar de Caução nº 9062283- 77.20198.8.21.0001, ajuizada anteriormente pela
executada para discutir o mesmo débito consubstanciado no Auto de Infração nº 0035370661 e,
consequentemente, seja determinada a suspensão da presente Execução até o trânsito em julgado da
referida Ação Anulatória, ou, subsidiariamente, considerando que o Seguro Garantia ofertado na Ação
Anulatória de nº 9062283-77.20198.8.21.0001, já foi aceito em sede de decisão proferida naqueles
mesmos autos, a fim de que seja convertida em penhora e seja aceita a Ação Anulatória como substitutiva
dos Embargos de Devedor.
Em 16/03/2021, o Estado do RS se manifestou requerendo seja reduzido a termo a penhora do segurogarantia representado pela apólice nº 1007500011066, da Fairfax, com vencimento em 31/07/2024
(arquivos OUT9 e OUT10, evento nº 09), ofertado nos autos do processo nº 9062283-77.2019.8.21.0001
em trâmite perante a 6ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, bem como a suspensão da Execução
Fiscal por 120 dias.
Em 14/06/2021, a Executada peticionou requerendo o reconhecimento da prejudicialidade externa, face
à Ação Anulatória c/c Cautelar de Caução nº 9062283-77.2019.8.21.0001, ajuizada anteriormente pela
executada para discutir o mesmo débito consubstanciado no Auto de Infração (AI) n. 35370653, vinculado
ao Processo Administrativo (PA) n. 1110021400155, encartado na CDA n. 21/06196, objeto desta exação
e, consequentemente, seja determinada a suspensão da presente Execução até o trânsito em julgado
da referida Ação Anulatória. Subsidiariamente, a Executada requereu seja convertida em penhora o
Seguro Garantia ofertado na Ação Anulatória nº 9062283-77.20198.8.21.0001, por se tratar de garantia
idônea referente ao mesmo débito exigido na Execução Fiscal, bem como seja aceita a Ação Anulatória
como substitutiva dos Embargos de Devedor. Em 06/12/2021, sobreveio despacho oportunizando vista
dos autos ao Estado do Rio Grande do Sul, no prazo de 30 dias, para manifestar-se sobre os pedidos
formulados pela Executada, bem como, no intuito de não causar prejuízo à Executada, deferiu a medida
cautelar requerida pela Executada para que o Estado do RS não obste a emissão de CPEN, abstenha-se de
incluir a executada no CADIN, SERASA ou qualquer outro órgão/cadastro de restrição de crédito ou
proteste a empresa Executada em virtude do débito objeto da presente Execução Fiscal. Em 03/03/2022
o Estado requereu a redução a termo a penhora do seguro garantia 046692019100107750011066, bem
como a suspensão do feito. Em 20/05/2022 a Executada reiterou o pedido para recebimento da Ação
Anulatória n. 9062283- 77.20198.8.21.0001 como substitutiva dos Embargos de Devedor. Em
23/05/2022 foi reduzida a termo a penhora do seguro garantia 046692019100107750011066 e expedido
ofício ao Juízo da Ação Anulatória comunicando a penhora realizada. Em 31/05/2022 o Estado se
manifestou requerendo que se aguarde o deslinde da anulatória. Em 08/06/2022 foi determinada a
suspensão da execução fiscal até o deslinde da ação anulatória.

g. Chance de perda

Possível

h. Análise do impacto em No caso de perda, consideramos que a Companhia sofreria apenas impactos financeiros.
caso de perda do processo
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Processo nº 5001111-94.2020.8.21.0058 (vinculado ao processo nº 9062283-77.2019.8.21.0001)
a. Juízo

Foro da Comarca de Nova Prata (RS) / 01ª Vara Judicial

b. Instância

1ª Instância

c. Data da instauração

03/08/2020

d. Partes no processo

Executado: Borrachas Vipal S.A.
Exequente: Estado do Rio Grande do Sul

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos

R$18.511.315,47 (valor considerado no processo nº 9062283-77.2019.8.21.0001)

f. Principais fatos

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada em 03/08/2020, objetivando a cobrança de débito referente a ICMS,
oriundo da lavratura auto de infração nº 0031577032 (“Débito Executado”), no valor de R$ 18.511.315,47
(dezoito milhões, quinhentos e onze mil, trezentos e quinze reais e quarenta e sete centavos).
Em 14/01/2021, a Executada se manifestou requerendo o reconhecimento da prejudicialidade externa,
face à Ação Anulatória c/c Cautelar de Caução nº 9062283-77.20198.8.21.0001, ajuizada anteriormente
pela executada para discutir o mesmo débito consubstanciado no Auto de Infração nº 0031577032 e,
consequentemente, seja determinada a suspensão da presente Execução até o trânsito em julgado da
referida Ação Anulatória. Subsidiariamente, a Executada requereu seja convertida em penhora o Seguro
Garantia ofertado na Ação Anulatória nº 9062283-77.20198.8.21.0001, por se tratar de garantia idônea
referente ao mesmo débito exigido na Execução Fiscal, bem como seja aceita a Ação Anulatória como
substitutiva dos Embargos de Devedor.
Em 17/11/2021, o Estado do RS se manifestou requerendo seja reduzida a termo a penhora do segurogarantia de apólice nº 046692019100107750011066 na Execução Fiscal. Em 21/12/2021 sobreveio
despacho tomando por termo a penhora do seguro garantia da apólice nº 046692019100107750011066.
Em 17/01/22 foi reduzida a termo a penhora que recaiu sobre o seguro-garantia de apólice nº
046692019100107750011066 no valor de R$ 74.000.000,00. Em 01/02/22 foi determinada a suspensão
desta execução fiscal até o trânsito em julgado da ação anulatória nº 9062283-77.20198.8.21.0001. Em
14/02/2022 o Estado requereu a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação anulatória.

g. Chance de perda

Possível

h. Análise do impacto em No caso de perda, consideramos que a Companhia sofreria apenas impactos financeiros.
caso de perda do processo

Processo nº 15588.720700/2021-71
a. Juízo

Receita Federal / Delegacia da Receita Federal de Feira de Santana (BA)

b. Instância

1ª Instância

c. Data da instauração

29/09/2021

d. Partes no processo

Autuada: Borrachas Vipal Nordeste S.A. Autuante: Receita Federal do Brasil

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos

R$132.911.306,26

f. Principais fatos

Trata-se de Auto de Infração, consubstanciado em exigências de crédito tributário no montante de
R$132.911.306,26 (principal no valor de R$71.148.694,65, juros de mora no valor de R$8.401.090,77 e
multa no valor de R$53.361.520,84), sob fundamento de que, em decorrência da lavratura do Auto de
Infração no processo administrativo n. 10530.729.030/2020-19, no qual houve “reconstituição de ofício
da escrita fiscal” mês a mês, “não remanesceu saldo de crédito de IPI para aproveitamento no mês
01/2017 e, por consequência, para períodos posteriores”, assim a Autoridade Fiscal imputou à
Contribuinte infração por suposto aproveitamento indevido de saldo credor de período anterior
inexistente. Apresentada a Impugnação, a qual aguarda julgamento.

g. Chance de perda

Possível

h. Análise do impacto em
caso de perda do
processo

No caso de perda, consideramos que a Companhia sofreria apenas impactos financeiros.
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Processo nº 11020.907660/2022-15
a. Juízo

Receita Federal / Delegacia da Receita Federal de Caxias do Sul (RS)

b. Instância

1ª Instância

c. Data da instauração

04/05/2022

d. Partes no processo

Autuada: Borrachas Vipal Nordeste S.A.
Autuante: Receita Federal do Brasil

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos

R$ 111.628.637,79

f. Principais fatos

Tratam-se de créditos de PIS e COFINS decorrentes da exlusão do ICMS da base de cálculo das referidas
contribuições, direito reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, objeto de pedido de
habilitação e compensação no valor total de R$ 115.582.366,97. Sobreveio Despacho Decisório
reconhecendo parcialmente o crédito pleiteado, no valor de R$ 34.980.409,25, sob o argumento de que
somente poderiam ser objeto de ressarcimento os valores indevidamente pagos via DARF ou por meio
de compensações já homologadas, não incluindo os valores indevidamente compensados na escrita
fiscal. Considerando que o crédito reconhecido foi insuficiente para homologar a totalidade das
compensações vinculadas, restou em aberto o débito no valor total de R$ 111.628.637,79, sendo
R$ 85.912.038,99 de principal, R$ 17.182.407,11 de multa e R$ 8.534.191,69 de juros. Apresentada a
Manifestação de Inconformidade, a qual aguarda julgamento.

g. Chance de perda

Possível

h. Análise do impacto em
caso de perda do
processo

No caso de perda, consideramos que a Companhia sofreria apenas impactos financeiros.

Processos Cíveis
Em 11 de agosto de 2022, a Companhia e suas controladas eram parte em 258 processos judiciais, sendo 233 no polo
ativo e 24 no polo passivo, e 34 processos administrativos, sendo 1 no polo ativo e 33 no polo passivo, todos de natureza
cível e que, de acordo com o valor estimado pelos advogados externos que patrocinam as respectivas causas,
representavam (i) um valor potencial de ganho de aproximadamente R$156.382.453,49; e, (ii) um valor potencial de perda
de aproximadamente R$22.252.743,24.
Há provisão constituída para os processos de natureza cíveis, de acordo com o prognóstico de nossos advogados externos,
classificados como perdas prováveis no valor de aproximadamente R$ 22 mil.

Processo nº 0179640-96.2016.8.19.0001
a. Juízo
Foro da Comarca do Rio de Janeiro (RJ) / 02ª Vara Cível
b. Instância
1ª Instância
c. Data da instauração
31/05/2016
Réu: Borrachas Vipal S.A. e outros Autor:
d. Partes no processo
Ondafix Ltda. - ME
e. Valores, bens ou
R$ 10.758.819,28
direitos envolvidos
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f. Principais fatos

Os Autores ajuizaram ação ordinária buscando a declaração de nulidade de “Termo de confissão e
assunção de dívida, com dação em pagamento e opção de compra” firmado entre as partes,
alegando vício em sua declaração de vontade e simulação do negócio. Além da declaração de
nulidade, os Autores buscam indenização por lucros cessantes, danos materiais e danos morais.
Em 19/06/2020, a Pneuback (outra ré) apresentou contestação aos autos e documentos de
representação. Em 25/08/2020, o Cartório certificou a tempestividade da contestação apresentada
pela Pneuback e realizou ato ordinatório intimando os Autores para apresentação de réplica. Em
26/08/2020, o Cartório realizou novo ato ordinatório indicando que a contestação apresentada pela
Pneuback ocorreu de forma espontânea, realizando, assim, a intimação da Borrachas Vipal S.A, já
citada, para apresentar contestação. Em 16/09/2020, os Autores apresentaram réplica à
contestação da Pneuback. Em 28/09/2020, a Borrachas Vipal apresentou contestação e juntou
documentos aos autos. Em 05/11/2020, o Cartório certificou que a contestação apresentada pela
Borrachas Vipal foi tempestiva e realizou ato ordinatório intimando os Autores para réplica. Em
07/12/2020, os Autores apresentaram réplica à contestação de Borrachas Vipal S.A.
Em 18/02/2021, o Juízo proferiu despacho determinando a intimação das partes para esclarecerem
se há interesse na produção de outras provas nos autos, inclusive ratificando as provas requeridas
na inicial ou nas contestações, sob pena de perda da prova.
Em 23/02/2021, os Autores apresentaram petição requerendo: (i) a produção de prova oral,
consistente no depoimento pessoal das rés e na oitiva de testemunhas; e (ii) eventual prova pericial.
Em 15/03/2021, a Borrachas Vipal apresentou sua manifestação à réplica, ressaltando seu
desinteresse na produção de provas.
Em 23/04/2021, foi certificado que todas as partes se manifestaram acerca da produção de provas
tempestivamente. Na mesma data, foi declinada a competência para o Juízo da 31ª Vara Cível da
Comarca do Rio de Janeiro em razão da mudança de endereço da ré Pneuback.
Em 23/07/2021, sobreveio decisão do Juízo da 31ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro
determinando que os Autores juntassem aos autos as últimas declarações de IRPF, sob pena de
indeferimento da gratuidade da justiça.
Em 30/07/2021, os Autores juntaram suas declarações de IRPF aos autos e reiteraram o pedido de
concessão da justiça gratuita
Em 16/08/2021, a Borrachas Vipal manifestou-se esclarecendo que os documentos juntados não
comprovam a hipossuficiência econômica dos Autores, visto que datados de 2019.
Em 17/12/2021, o juízo determinou que os autores juntassem a última declaração prestada ao
Fisco e última Escrituração Contábil Fiscal, devendo, ainda, as partes especificarem as provas que
desejam produzir justificando sua necessidade. Na mesma data foram expedidas as intimações
eletrônicas.
Em 07/01/2022, foram confirmadas as intimações tácitas dos advogados dos Autores.
Atualmente, aguarda-se o decurso do prazo para que os Autores especifiquem as provas que
desejam produzir e juntem os documentos que demonstram a necessidade de ter deferido o
benefício da gratuidade da justiça.

g. Chance de perda
h. Análise do impacto
em caso de perda do
processo

Possível
No caso de perda, consideramos que a Companhia sofreria apenas impactos financeiros.

Processo nº 0007532-81.2011.8.05.0080
a. Juízo
Foro de Feira de Santana / 06ª Vara Cível
b. Instância
1ª Instância
c. Data da
12/05/2011
instauração
d. Partes no processo
Réu: Borrachas Vipal Nordeste S.A.
Autor: Adroelza Limoeiro
e. Valores, bens ou
R$ 9.636.500,00
direitos envolvidos
f. Principais fatos
A autora Adroelza Limoeiro alega ser legitima possuidora de três áreas de terra situadas no
perímetro urbano do Distrito de Humildes, lugares denominados Purão e Maratona. Alegam as
autoras que a demandada teria construído uma cerca que extrapolando os limites de sua
propriedade e invadindo espaço publico, estaria impedindo o acesso até a propriedade das
autoras.Desta forma, requer a demolição da cerca, o que por sua narrativa, equivocada,
possibilitaria o acesso até as propriedades. Sustentam ainda, que em razão da impossibilidade de
acesso, teriam sofrido prejuízos de esfera patrimonial com a desvalorização de sua propriedade,
bem como a impossibilidade de confirmar a venda dos lotes no valor alegado de R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais) em razão do suposto adquirente ter verificado a impossibilidade de
acesso aos lotes.

g. Chance de perda

Em 22/11/21 proferida decisão que acolheu os embargos de declaração esclarecendo que cabe à
parte autora o pagamento dos honorários periciais. Aguarda o pagamento das custas da perícia
pelo autor.
Possível
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h. Análise do impacto
em caso de perda do
processo

No caso de perda, consideramos que a Companhia sofreria apenas impactos financeiros.

Processos Trabalhistas
Em 11 de agosto 30 de junho de 2022, a Companhia e suas controladas eram parte em 70 processos judiciais, sendo 2 no
polo ativo e 68 no polo passivo, e 53 processos administrativos, todos no polo passivo e que, de acordo com o valor
estimado pelos advogados externos que patrocinam as respectivas causas, representavam um valor potencial de perda
de aproximadamente R$9.152.363,15.
Há provisão constituída para os processos de natureza trabalhista, de acordo com o prognóstico de nossos advogados
externos, classificados como perdas prováveis no valor de aproximadamente R$1.544.358,30.
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Processo nº 0000078-30.2020.5.05.0195
a. Juízo

Justiça do Trabalho de Feira de Santana (BA) / 05ª Vara do Trabalho

b. Instância

1ª Instância

c. Data da instauração

11/02/2020

d. Partes no processo

Réu: Borrachas Vipal Nordeste S.A. Autor: Ministério Público do Trabalho

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos

R$800.000,00

f. Principais fatos

Em abril de 2016, foi instaurado o Inquérito Civil n° 000669.2015.05.006/3, em decorrência de notícia
de fato em que o denunciante alega que há prática de dispensa por motivo de discriminação, imputando
as seguintes condutas à empresa: a) recusa de atestados médicos; b) discriminação e perseguição a
empregados lesionados e em recuperação.
Contudo, o Ministério Público do Trabalho, entendeu pelo arquivamento administrativo do procedimento,
encaminhando-o para revisão obrigatória da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
do Trabalho – CCR, que não homologou o arquivamento e determinou o prosseguimento da
investigação.
Foram retomadas as investigações a fim de averiguar os fatos relatados. Em paralelo, nova denúncia
foi realizada, reiterando a prática de discriminação, dando conta de suposta inobservância à
estabilidade garantida aos obreiros que estão em gozo de auxílio-doença acidentário, ensejando à
instauração do IC 000375.2017.05.006/6 e a consequente propositura da presente Ação Civil Pública.
Realizada a audiência de instrução presencial sobre inquérito envolvendo a alegada dispensa
discriminatória. Feita a oitiva das testemunhas da acionante sobre situações de retorno ao trabalho e
alegadas discriminações sofridas por obreiros não reposicionados à atividades compatíveis, ficando
ociosos na rotina de trabalho; sobre os pedidos de demissão e ações movidas. Após, feita a oitava da
acionada Vipal sobre as ações e canais disponíveis para denúncias, além da atuação da CIPA
na empresa. Não havendo outras provas a serem produzidas, é encerrada a instrução. Após prazo
deferido para apresentação de razões finais, os autos estarão conclusos para o julgamento.

g. Chance de perda

Possível

h. Análise do impacto em
caso de perda do processo

No caso de perda, consideramos que a Companhia sofreria apenas impactos financeiros.

Processo nº 0021326-64.2021.5.04.0512
a.

Juízo

Posto da Justiça do Trabalho de Nova Prata (RS)/2ª Vara do Trabalho

b.

Instância

1ª Instância

c.

Data da instauração

06/10/2021

d.

Partes do Processo

Reclamada: Borrachas Vipal S.A.
Reclamante: Reinaldo Lima Silva

e.

Valores, bens
ou direitos
envolvidos

R$30.626,43

f.

Principais fatos

Alega ter trabalhado entre 21/10/2013 e 20/07/2021, como operador de processo extrusão, com salário
de R42.295,51 por mês. Alega que foi dispensado enquanto estava preso, configurando um ato
discriminatório. Requer a reintegração com pagamento de salários e danos morais.
Ação julgada parcialmente procedente para condenar a Vipal ao pagamento de R$3.500,00 a título de
danos morais.
Recurso apresentado em 13/04/2022.

g.

Chance de perda

h. Análise do impacto em
caso de perda do
processo

Provável
No caso de perda, consideramos que a Companhia sofreria apenas impactos financeiros.

PÁGINA: 59 de 402

Formulário de Referência - 2022 - Borrachas Vipal S.A.

Versão : 7

4. Fatores de risco / 4.4 - Processos não sigilosos – Adm/Contr/Invest

Processo nº 058/1.12.0002266-4
a. Juízo

Foro da Comarca de Nova Prata (RS) / 02ª Vara Judicial

b. Instância

1ª Instância

c. Data da instauração

28/09/2012

d. Partes no processo

Autores: Arlindo Paludo, Idir Paludo, Borrachas Vipal S.A., Borrachas Vipal Nordeste S.A., Paludo
Participações S.A., Marpal S.A. Administração e Participações
Réus: João Carlos Paludo, JCP Participações Ltda., NTJ Investimentos do Brasil Ltda., Road Parts
Comércio de Pneus Borrachas e Acessórios Ltda.

e. Valores, bens ou direitos R$ 14.458,90
envolvidos
f. Principais fatos

Os autores propuseram Ação de Obrigação de Não fazer, cumulada com pedidos de Indenização e
Antecipação de Tutela contra os réus, em razão de atos de contrafação e concorrência desleal.
A ação foi julgada parcialmente procedente, sendo opostos embargos de declaração pelas partes, que
restaram desacolhidos. Ambas as partes interpuseram recursos de apelação. Negou-se provimento ao
apelo dos réus e deu-se provimento ao apelo dos autores para majorar a verba honorária fixada. Contra
essa decisão, os réus interpuseram Recurso Especial, que deixou de ser admitido na origem. Contra essa
decisão, foi interposto Agravo ao STJ, também negado. Decisão transitada em julgado em 23/09/2020.
Os autores propuseram liquidação de sentença e cumprimento de sentença; No cumprimento de
sentença, referente à parte líquida (Cumprimento de Sentença nº 5001862-81.2020.8.21.0058), a
Marpal recebeu R$ 53.720,02 em 24/09/2021 e os autos foram baixados definitivamente em 04/04/2022.
Na liquidação de sentença, referente à parte ilíquida da condenação (5001863-66.2020.8.21.0058), foram
apresentados documentos pela parte adversa, no intuito de dar prosseguimento ao feito, bem como
comprovante de depósito no valor de R$ 158.993,01. Aguarda-se apreciação do Juízo com relação
à suficiência da documentação apresentada.

g. Chance de perda

Remota

h. Análise do impacto em Não aplicável, considerando o trânsito em julgado de sentença favorável à Companhia.
caso de perda do processo

Processo nº 058/1.12.0002528-0
a. Juízo

Foro da Comarca de Nova Prata (RS) / 02ª Vara Judicial

b. Instância

1ª Instância

c. Data da instauração

01/11/2012

d. Partes no processo

Autores: João Carlos Paludo e JCP Participações Ltda.
Réus: Idir Paludo, Borrachas Vipal S.A. e Paludo Participações S.A.

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos

R$1.205,50

f. Principais fatos

Pretendem os autores anular as deliberações tomadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Borrachas Vipal realizada em 05.10.2012, alegando, em síntese, que não teria recebido todas as
informações e esclarecimentos que foram solicitados em assembleia. A sentença julgou parcialmente
procedente. Opostos embargos de declaração pelos réus, foram acolhidos parcialmente para suprir
erro material. Ambas as partes interpuseram recurso de apelação. Em 30.12.2021 foi autuado o recurso
de Apelação interposto pela Companhia. Atualmente, aguarda-se o julgamento do recurso interposto.

g. Chance de perda

Possível. Os assessores da Companhia acreditam na reversão da sentença pelo Tribunal de Justiça,
principalmente por que o juiz desconsiderou que o autor era (e ainda é) concorrente da Companhia
(inclusive condenado judicialmente por concorrência desleal) e, portanto, não poderia receber muitas das
informações comerciais e/ou estratégicas que pretendia obter em assembleia.

h. Análise do impacto
em caso de perda do
processo

No caso de perda, a consequência seria a realização de uma nova AGO, para a deliberação sobre as
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2011, sem
impacto no processo de listagem e abertura de capital.
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Processo nº 058/1.13.0001535-0
a. Juízo

Foro da Comarca de Nova Prata (RS) / 02ª Vara Judicial

b. Instância

1ª Instância

c. Data da instauração

22/07/2013

d. Partes no processo

Autor: João Carlos Paludo e JCP Participações
Réus: Borrachas Vipal S.A., Miguel Paludo e Paludo Participações S.A.

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos

R$ 1.284,00

f. Principais fatos

Trata-se de ação anulatória, por meio da qual pretendem os autores sejam anuladas todas as deliberações
tomadas na Assembleia Geral Ordinária da demandada Borrachas Vipal S.A., realizada em 01/07/2013,
além de ser determinada a realização de nova AGO. Requerem também seja a demandada Paludo
Participações S/A proibida de deliberar sobre a aprovação das contas dos administradores. Sentença que
julgou parcialmente procedente os pedidos.
Interpostos embargos de declaração pelos réus, foram acolhidos para corrigir erro material. Apresentados
recursos de apelação por todas as partes e as consequentes contrarrazões, aguarda- se julgamento
pelo TJRS. O processo está em fase de digitalização pelo sistema de justiça, sendo que não houve
movimentações recentes.

g. Chance de perda

Possível. Os assessores da Companhia acreditam na reversão da sentença pelo Tribunal de Justiça,
principalmente por que o juiz desconsiderou que o autor era (e ainda é) concorrente da Companhia
(inclusive condenado judicialmente por concorrência desleal) e, portanto, não poderia receber muitas das
informações comerciais e/ou estratégicas que pretendia obter em assembleia.

h. Análise do impacto em No caso de perda, a consequência seria a realização de uma nova AGO, para a deliberação sobre as
caso de perda do processo demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2012, sem
impacto no processo de listagem e abertura de capital.

Processo nº 058/1.16.0001079-5
a. Juízo

Foro da Comarca de Nova Prata (RS) / 02ª Vara Judicial

b. Instância

2ª Instância

c. Data da instauração

30/05/2019

d. Partes no processo

Autores: Borrachas Vipal S.A., Paludo Participações S.A., Miguel Paludo Réus: João Carlos Paludo

e. Valores, bens ou
direitos envolvidos

R$ 2.937,13

f. Principais fatos

Trata-se de ação por meio da qual se pretende excluir João Carlos Paludo do quadro de acionistas da
Borrachas Vipal, em virtude do cometimento de falta grave, qual seja, concorrência desleal. Foi requerido
pedido de tutela provisória para afastar o réu João Carlos Paludo do quadro social da Borrachas Vipal e,
assim, retirando-lhe o direito de participar e/ou votar em reuniões e/ou assembleias realizadas no âmbito
da sociedade. Foi proferida sentença de procedência. A parte adversa interpôs recurso de apelação, que
aguarda julgamento pelo TJRS.

g. Chance de perda

Remota

h. Análise do impacto
em caso de perda do
processo

No caso de perda, o impacto seria o retorno de João Carlos Paludo como acionista da Companhia.
Antes da exclusão, João Carlos Paludo detinha uma participação societária nominal na Companhia,
correspondente a 1 (uma) ação ordinária.

4.4.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.4
Inexiste valor a ser provisionado, considerando que os processos indicados neste item não estão provisionados nas demonstrações
financeiras da Companhia, dada a classificação de risco de perda das naturezas das ações.
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Na data deste formulário de referência, não há processos sigilosos relevantes em que a Companhia ou suas controladas
sejamos parte.

PÁGINA: 62 de 402

Formulário de Referência - 2022 - Borrachas Vipal S.A.

Versão : 7

4. Fatores de risco / 4.6 - Processos repetitivos ou conexos

Este item não é aplicável uma vez que a Companhia não tem processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos
ou conexos que sejam relevantes em conjunto na data de apresentação deste Formulário de Referência.
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4.6.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.6
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia não era parte em processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos
ou conexos, que, em conjunto, sejam relevantes.
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A Companhia destaca como relevantes os dois termos de ajustamento de conduta celebrados com o Ministério Público do
Trabalho a seguir descritos.
Processo nº 000446.2015.04.006/1 (TAC 109.2019)
a. Juízo

Ministério Público do Trabalho / Procuradoria do Trabalho no Município de Caxias do Sul (RS)

b. Instância

1ª Instância

c. Data da instauração

08/07/2019

d. Partes no processo

Inquirido: Borrachas Vipal S.A. Inquiridor: Ministério Público do Trabalho

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

Multa estabelecida de R$15.000,00 (quinze mil reais) pelo eventual descumprimento por cada
item em que for verificado.

f. Principais fatos

Termo de acordo onde a Companhia obrigou-se a, em obras / serviços afetos à construção civil
(edificações e reformas), contratar empresas e/ou profissionais que detenham comprovada e
reconhecida capacidade/condição técnica e financeira. Obrigação de exigir- se na contratação:
(i) que a empresa constituída detenha as licenças e alvarás necessários para o exercício da
atividade contratada; (ii) possua e mantenha atualizado o PCMSO, PPRA, e, ainda, se for o
caso, PCMAT, para o período da prestação de serviços; (iii) empregados utilizem os EPIs
adequados na unidade da Contratante, considerados os riscos apontados no PPRA e/ou
PCMAT; (iv) comprove a regularidade dos exames médicos ocupacionais de seus empregados,
durante o período de prestação de serviços; (v) comprove a capacitação e treinamento dos
empregados que desenvolvam trabalhos expostos a riscos específicos; a regular constituição
da CIPA e do SESMT. Manter, em todo o canteiro de obra, o ambiente de trabalho hígido,
assegurando que na obra cumpram a integralidade das disposições da NR-35.

g. Chance de perda

Remota

h. Análise do impacto em caso de
perda do processo

No caso de descumprimento de alguma das obrigações constantes do termo de acordo,
consideramos que o valor do impacto é equivalente ao valor atualizado do item “e” acima.

Processo nº 000100.2008.04.006/4 (TAC 91.2019)
a. Juízo

Ministério Público do Trabalho / Procuradoria do Trabalho no Município de Caxias do Sul (RS)

b. Instância

1ª Instância

c. Data da instauração

12/06/2019

d. Partes no processo

Inquirido: Borrachas Vipal S.A. Inquiridor: Ministério Público do Trabalho

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

Conforme descrito no item “f”.

f. Principais fatos

Obrigação de (i) observar e cumprir os cronogramas de ações e medidas ergonômicas de
trabalho, sendo estabelecida multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por máquina ou
equipamento encontrados em situação irregular; (ii) abster-se de utilizar máquinas e
equipamentos que não estejam dotados de sistemas elétricos, de segurança e dispositivos de
partida, acionamento e parada (inclusive de emergência), de acordo com os itens 12.14 a 12.63
e anexos da NR-12, sendo estabelecida multa de R$20.000,00 (vinte mil reais) por máquina ou
equipamento encontrados em situação irregular; (iii) Observar e cumprir os prazos constantes
dos cronogramas relativos à NR-12, sendo estabelecida multa de R$10.000,00 (dez mil reais)
por máquina ou equipamento encontrados em situação irregular; e, (iv) Anexar e manter cópia
do presente termo no Livro de Inspeção do Trabalho, sendo estabelecida multa de R$1.000,00
(um mil reais) por descumprimento.

g. Chance de perda

Remota

h. Análise do impactoem caso de
perda do processo

No caso de descumprimento de alguma das obrigações constantes do termo de acordo,
consideramos que o valor do impacto é equivalente ao número de equipamentos considerados
irregulares, multiplicado pelo valor por tipo de multa descrita no item “f” acima.
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4. Fatores de risco / 4.8 - Regras-país origem/país custodiante

a. Restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos:
Não aplicável dado que a Companhia é domiciliada no Brasil.
b. Restrições à circulação e transferência dos valores mobiliários:
Não aplicável dado que a Companhia é domiciliada no Brasil.
c. Hipóteses de cancelamento de registro, bem como os direitos dos titulares de valores mobiliários nessa
situação:
Não aplicável dado que a Companhia é domiciliada no Brasil.
d. Hipóteses em que os titulares de valores mobiliários terão direito de preferência na subscrição de ações,
valores mobiliários lastreados em ações ou valores mobiliários conversíveis em ações, bem como das
respectivas condições para o exercício desse direito, ou das hipóteses em que esse direito não é garantido,
caso aplicável:
Não aplicável dado que a Companhia é domiciliada no Brasil.
e. Outras questões do interesse dos investidores:
Não aplicável dado que a Companhia é domiciliada no Brasil.
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riscos
a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo,
o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não
adotou uma política
A Companhia mantém uma gestão de riscos integrada, estruturada, personalizada, inclusiva, dinâmica para ter a melhor
informação e manutenção da melhoria contínua, inexistindo acumulo de atividades operacionais, em linha com o artigo
24 do Regulamento do Novo Mercado (“RNM”)
Compete à Auditoria Interna, reportando-se ao Conselho de Administração, por meio do Comitê de Auditoria, (i) realizar
a avaliação e supervisão da aderência, qualidade e eficácia do processo de gerenciamento de riscos, controle e
governança da Companhia; e, (ii) reportar-se, sempre que solicitado, ao Conselho de Administração, por meio do Comitê
de Auditoria, atuando de forma independente e objetiva.
As diretrizes e a estratégia de gestão de riscos corporativos estão estabelecidos na Política de Gestão de Riscos
aprovada em 07 de julho de 2022 pelo Conselho de Administração, a qual pode ser encontrada no seguinte endereço
eletrônico: ri.vipal.com.br
b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:
O objetivo da Política de Gestão de Riscos é estabelecer as diretrizes, as estratégias e as responsabilidades no
gerenciamento de riscos da Companhia, para o contínuo aperfeiçoamento dos processos de gestão.
i. os riscos para os quais se busca proteção
A companhia identifica, classifica e monitora os riscos que possam impactar a continuidade do negócio e o alcance
dos objetivos traçados pela Companhia no planejamento estratégico e em sua Política de Gestão de Riscos.
Nesse sentido, o estabelecimento do contexto de gerenciamento de riscos corporativos é realizado anualmente,
ou na ocorrência de evento que afete o apetite de risco da Companhia, e contempla a definição do apetite e da
cultura de riscos, a identificação e os critérios para avaliação dos riscos corporativos.
Os riscos são categorizados e, em linhas gerais, se busca proteção para (1) Riscos Estratégicos; (2) Riscos
Operacionais; (3) Riscos Financeiros; e (4) Riscos Regulatórios.
ii. os instrumentos utilizados para proteção
Para proteger-se dos riscos mencionados acima, e proporcionar uma visão corporativa, a Companhia utiliza os
seguintes instrumentos:
a) Identificação de Riscos
A identificação de riscos na Companhia, a ser realizada por todo(s) o(s) Dono(s) do Risco, deve relacionar os riscos
decorrentes de sua atividade empresarial e ocorrer de maneira estruturada de acordo com a estratégia adotada
pela área de Gestão de Riscos, mediante:
1) entrevistas periódicas com a área de Gestão de Riscos, e com os integrantes indicados por estes, para
identificação de tendências e novos riscos;
2) entrevistas com funcionários-chave e auditores internos; e
3) consultas a auditores e consultores externos, órgãos reguladores, mercado e Partes Interessadas.
Uma vez identificado o risco, considerando as categorias previstas no item 6.1 da Política de Gestão de Riscos, o
Dono do Risco deverá descrevê-lo em um formato estruturado com a finalidade de facilitar a sua identificação,
avaliação e monitoramento.
A atualização e revisão dos riscos identificadas deve ser realizada anualmente, ou em periodicidade inferior sempre
que for necessário.
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b) Avaliação e Priorização de Riscos
Os riscos serão avaliados e priorizados sob a perspectiva de probabilidade de materialização (baixo, médio e alto)
e o(s) impacto(s) decorrente(s) de sua ocorrência, sendo:
1) Probabilidade: a expectativa de ocorrência do risco em determinado horizonte de tempo;
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2) Impacto: o resultado da materialização de um dado risco, medido por critérios preferencialmente
quantitativos (exemplos: potencial impacto no fluxo de caixa ou no valor econômico decorrente de perdas
de ativos, perdas de receitas, indenizações, multas, aumento de custos, impactos sociais, no meio
ambiente ou na reputação e imagem, dentre outros).

Probabilidade de Materialização
O resultado da avaliação dos riscos entre probabilidade versus impacto de sua ocorrência é representado na Matriz
de Riscos da Companhia identificada acima. Após identificação e avaliação de riscos, sua priorização se dará pela
maior relação entre impacto e probabilidade, estabelecendo assim o grau de exposição ao risco e que orientará a
prioridade de acompanhamento periódico.
c) Tratamento de Riscos
Para todos os riscos corporativos identificados e avaliados se deve definir uma estratégia de resposta, de
tratamento. O tratamento de riscos deve conter a seleção de evitá-los, aceitá-los, mitigá-los ou transferi-los,
considerando a Matriz de Riscos da Companhia.
1) Evitar: optar pela descontinuidade das atividades que geram o risco.
2) Aceitar: optar por aceitar o impacto/probabilidade do evento e continuar operando com a atual
estrutura de controles.
3) Mitigar: criar controles ou iniciativas que minimizem a potencial exposição ao risco, seja reduzindo o
impacto e/ou probabilidade de ocorrência ; e
4) Transferir: reduzir a probabilidade ou o impacto dos riscos pela transferência ou compartilhamento de uma
porção do risco junto a terceiros.
As diferentes estratégias de resposta ao risco devem ser organizadas em planos de ação e/ou controles úteis,
práticos e econômicos executados pelos Donos dos Riscos e monitoradas pela área de Gestão de Riscos.
Se não houver opções de tratamento disponíveis ou se as opções de tratamento não modificarem suficientemente
o risco, se deve registrar e manter o risco sob análise crítica contínua. O risco residual (remanescente) deve ser
documentado e submetido a monitoramento e análise crítica, e se necessário a tratamento adicional.
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d) Monitoramento e Indicadores de Risco
Os riscos corporativos críticos devem ser monitorados continuamente com base no principal indicador de risco (KRI)
estabelecido pelo Dono do Risco.
Cada KRI deve apresentar componentes suficientes para o monitoramento do risco, antecipando ou atrasando as
condições do risco em potencial. O KRI deve ser estabelecido para permitir o acompanhamento real, tempestivo
de qualquer alteração que possa ocasionar impacto nas empresas.
iii. a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos.
A gestão de riscos é responsabilidade de todos os administradores e demais colaboradores, sendo que os Donos
de Riscos são responsáveis por monitorar a efetividade das atividades de controle e disseminar informações e/ou
procedimentos que sejam necessários, bem como reportar à área de Gestão de Riscos qualquer evento que possa
impactar os negócios.
Com o intuito de assegurar o efetivo gerenciamento dos riscos identificados na Política de Gerenciamento de
Riscos, a Companhia adota três linhas de defesa como estrutura operacional, conforme definido abaixo:
(a)

1ª Linha de Defesa: Representada pelos Donos do Risco, os quais devem gerir os riscos no âmbito de suas
respectivas competências e responsabilidades definidas pelos órgãos da administração da Companhia,
implementando planos de ação para a mitigação dos riscos e reportando à 2ª linha de defesa os riscos
eventualmente materializados para imediato tratamento;

(b)

2ª Linha de Defesa: Representada pela área de Gestão de Riscos, área esta que não exerce nenhuma
atividade operacional e visa prestar suporte à 1ª linha de defesa avaliando a vulnerabilidade da Companhia
a riscos e monitorando a implementação de planos de ação para os riscos eventualmente materializados,
reportando diretamente ao Conselho de Administração;

(c)

3ª Linha de Defesa: É representada pela Auditoria Interna e tem como objetivo aferir a qualidade e a
efetividade dos processos de gerenciamento de riscos, com reporte ao Conselho de Administração, por meio
do Comitê de Auditoria, assegurando a objetividade, independência e efetividade dos controles internos.

A Companhia possui estrutura organizacional adequada para o efetivo gerenciamento dos riscos estratégicos,
financeiros, operacionais ou regulatórios, de modo que cada órgão atuará de forma autônoma e integrada, estando
suas respectivas competências descritas abaixo:
Conselho de Administração
Compete ao Conselho de Administração as seguintes responsabilidades:
(a) aprovar a Política de Gestão de Riscos;
(b) aprovar indicadores de tolerância a risco proposto pela Diretoria Executiva;
(c) assegurar a eficácia dos sistemas de gerenciamento de riscos;
(d) receber, diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria, o reporte das atividades da auditoria interna; e,
(e) aprovar as atribuições da área de Auditoria Interna.
Auditoria Interna
Compete à Auditoria Interna, reportando-se ao Conselho de Administração, por meio do Comitê de Auditoria:
(a) realizar a avaliação e supervisão da aderência, qualidade e eficácia do processo de gerenciamento de riscos,
controle e governança da Companhia; e,
(b) reportar-se, sempre que solicitado, ao Conselho de Administração, por meio do Comitê de Auditoria, atuando
de forma independente e objetiva.
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Comitê de Auditoria
Cabe ao Comitê de Auditoria, reportando-se diretamente ao Conselho de Administração:
(a) avaliar a estrutura e orçamento disponíveis à Auditoria Interna para o adequado desempenho de suas funções;
(b) promover a melhoria dos controles internos por meio de trabalhos de avaliação realizados sobre os processos
e com base nos riscos inerentes;
(c) opinar na contratação e destituição dos serviços de auditoria independente;
(d) avaliar as informações financeiras trimestrais, demonstrações financeiras intermediárias e demonstrações
financeiras anuais;
(e) acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de Gestão de Riscos da Companhia;
(f) avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia;
(g) avaliar, monitorar, e recomendar à Administração a correção ou aprimoramento das políticas internas da
Companhia, incluindo a política de transações entre partes relacionadas; e,
(h) garantir o funcionamento do canal de denúncias para recepção e tratamento de informações acerca do
descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos
internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade
da informação.
Diretoria
Cabe à Diretoria, reportando diretamente ao Conselho de Administração:
(a) revisar e aprovar as definições gerais das estratégias de gestão do risco;
(b) propor indicadores de tolerância aos riscos e opinar sobre a sua revisão;
(c) apoiar no aculturamento de gerenciamento de riscos;.
(d) realizar avaliação contínua da eficácia do modelo de gestão de riscos;
(e) definir o apetite de riscos;
(f) definir os donos dos riscos; e,
(g) aprovar a avaliação dos riscos.
Área de Gestão de Riscos
Cabe à área de Gestão de Riscos, reportando-se diretamente ao Comitê de Auditoria:
(a) estabelecer a metodologia de gerenciamento de riscos;
(b) elaborar matriz de riscos corporativos com base em fontes internas e externas de informação e proceder à sua
atualização periódica;
(c) disseminar a cultura de gerenciamento de riscos;
(d) assessorar as atividades do Comitê de Auditoria;
(e) auxiliar na implantação de funções de compliance e controles internos;
(f) disseminar as políticas internas da Companhia; e,
(g) monitorar os principais riscos aos quais a Companhia está sujeita.
Comitê de Ética
Cabe ao Comitê de Ética, reportando-se diretamente ao Conselho de Administração:
(a) receber informações obtidas por meio do canal de denúncias relacionadas ao descumprimento de dispositivos
legais, normativos, regulamentos e códigos internos da companhia, garantindo a confidencialidade das
informações, o anonimato do informante e proteção contra retaliações; e,
(b) informar sempre que solicitado, por meio de relatórios, dados sobre o funcionamento do canal de denúncias,
incluindo a situação dos casos analisados e eventuais recomendações.
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c. a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política
adotada
A área de Gestão de Riscos tem como atribuição atuar no desenvolvimento de uma cultura organizacional de
gerenciamento de riscos e comunicação que envolva os colaboradores e partes que mantenham vínculo e/ou relação
com a Companhia.
O Comitê de Auditoria, constituído em 22 de setembro de 2022, reporta-se ao Conselho de Administração e tem por
objetivo promover a melhoria dos controles internos por meio de trabalhos de avaliação realizados sobre os processos
e com base nos riscos inerentes.
A Administração entende, portanto, que a estrutura operacional de gerenciamento de riscos e controles internos é
robusta e estimula um processo de melhoria contínua de seus processos, para adequado endereçamento dos riscos
para os quais busca proteção cumprindo, assim, os objetivos estabelecidos de sua política de gerenciamento de riscos
e controles internos.
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a. se o emissor 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 o emissor
não adotou uma política
A Companhia possui uma Política de Gestão de Riscos que aborda riscos de mercado aprovada em 07 de julho de 2022
pelo Conselho de Administração, que pode ser encontrada no seguinte endereço eletrônico: ri.vipal.com.br
b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo:
O objetivo da Política de Gestão de Riscos é estabelecer as diretrizes, as estratégias e as responsabilidades no
gerenciamento de riscos da Companhia para o contínuo aperfeiçoamento dos processos de gestão, incluso a gestão de
riscos financeiros associados ao mercado. Adicionalmente, a Companhia possui uma política interna aprovada pelo
Conselho de Administração que tem o objetivo de estabelecer as regras e orientações para o gerenciamento de riscos
cambiais, definindo o apetite de risco e os principais instrumentos de proteção.
i.

os riscos de mercado para os quais se busca proteção

Atualmente, a Companhia não realiza operações com instrumentos de derivativos, porém o monitoramento para riscos de
taxa de juros, câmbios e outros fatores macroeconômicos é constante.
ii. a estratégia de proteção patrimonial (hedge)
Atualmente, a Companhia não utiliza estratégias de proteção patrimonial (hedge).
iii. os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)
Atualmente, a Companhia não utiliza instrumentos para proteção patrimonial (hedge).
iv. os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos
O monitoramento dos riscos de mercado é realizado de forma periódica e seus dados/análises são reportados através de
seus controles internos, conforme previsto na Política de Gestão de Riscos. A Companhia entende que a atual estrutura
de controles internos é adequada e suficiente para o monitoramento de tais riscos.
Os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos são estabelecidos de acordo com os riscos que se busca
monitorar:
Risco de Taxas de Juros
Risco de taxas de juros é o risco a que a Companhia está suscetível em função das flutuações futuras das taxas de juros
de mercado em relação às taxas contratadas. Esta exposição se dá tanto para contratos firmados com taxas pós- fixadas
como pré-fixadas.
Os rendimentos oriundos das aplicações financeiras, bem como as despesas financeiras provenientes dos empréstimos e
financiamentos da Companhia, são afetados pelas variações nas taxas de juros, tais como TJLP, IPCA, Libor, URTJ e CDI.
Nesse sentido, a administração da Companhia realiza o monitoramento constante das flutuações das principais taxas de
juros a que a Companhia está exposta, bem como de outros fatores que possam impactar estas taxas de juros (curvas
futuras, índices de inflação), de modo a antecipar qualquer aumento relevante da exposição da Companhia. Com base
nesta análise, a administração avalia a necessidade de mudança dos indexadores de taxas de juros quando das
contratações ou renovações de contratos de endividamento.
Risco Cambial
O risco de taxas de câmbio são os impactos financeiros que a Companhia está suscetível em função da flutuação do Real
em relação a outras moedas. Esta flutuação é motivada pelos acontecimentos que impactam a economia global em
conjunto com o cenário da economia Brasileira. A Companhia faz o acompanhamento constante do mercado nacional e
internacional a fim de entender as oscilações das moedas e mitigar seus efeitos.
A exposição da Companhia ao risco destas flutuações refere-se principalmente às atividades de exportação, importação e
empréstimos. Embora a Companhia não possua hedge específico contratado, parte relevante destes impactos é mitigada
através de um hedge natural de caixa da própria operação, ou seja, as exportações realizadas são a contrapartida para as
obrigações em moeda estrangeira. Apesar deste hedge de caixa, a Companhia pode sofrer com os impactos da
apropriação contábil da variação cambial e seus reflexos nos resultados. No entanto, a Companhia avalia constantemente
a possibilidade de contratação de hedge a depender dos índices macroeconômicos.
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Risco de Liquidez
A Companhia realiza análises regulares dos fluxos de pagamentos e recebimentos, bem como análises de flutuações nos
saldos a receber e pagar a fim de avaliar potenciais gargalos que possam afetar sua liquidez. Adicionalmente, a Companhia
também monitora diariamente as operações e os níveis de alavancagem financeira e operacional a fim de mitigar a sua
ocorrência.
Risco de Crédito
A Companhia realiza análises de concessão de crédito, utilizando-se das principais fontes de informação do mercado
(SERASA, Boa Vista, SCR, STF, STJ, TRF). É observado também a capacidade de pagamentos de seus clientes, bem
com o seu histórico de relacionamento comercial de longo prazo. Adicionalmente, a Companhia realizada o
acompanhamento de seu portfólio de crédito periodicamente.
A Companhia ressalta que não possui uma política específica que descreva os parâmetros, métricas ou indicadores para
gerenciamento de acordo com os parâmetros indicados acima.
v. se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais
são esses objetivos.
Atualmente, a Companhia não utiliza instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial.
vi. a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado
A área de Gestão de Riscos é responsável por estabelecer a metodologia para gerenciamento de riscos de mercado.
Reporta diretamente ao Conselho de Administração, órgão responsável pela aprovação das políticas corporativas e
monitora periodicamente os riscos de mercado.
A Presidência e diretoria são responsáveis por avaliar continuamente a eficácia do gerenciamento de riscos de mercado,
e aprovar a estratégia deste modelo de gestão para deliberação do Conselho de Administração.
A gestão de riscos é responsabilidade de todos, sendo que os donos de riscos são responsáveis por monitorar a efetividade
das atividades de controle e disseminar informações ou procedimentos que sejam necessários, bem como, reportar a área
de Gestão de Riscos qualquer evento de incerto que pode impactar os negócios.
c. a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política
adotada
A área de Gestão de Riscos monitora conjunto aos donos de riscos os principais riscos aos quais a Companhia está sujeita.
Os riscos com estratégia de resposta estabelecida possuem um indicador de risco que permitem acompanhar de forma
tempestiva qualquer alteração que possa ocasionar impacto à Companhia, reduzindo perdas e mitigando a materialização
dos riscos.
No nosso entendimento, nossa estrutura operacional de controles internos é adequada para verificação da efetividade da
política adotada.
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a) as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando
eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las
A Companhia possui sistemas integrados de gestão (software de gestão) que garantem uma padronização nas
suas transações e nos seus registros. Para garantir integridade aos seus sistemas, a Companhia mantém controle
de acessos e de rastreabilidade de transações e registros. Os relatórios internos de gestão e o acompanhamento
sistemático de indicadores e resultados pelos gerentes responsáveis, acompanhados pelos diretores,
proporcionam um ambiente de controle seguro. A Administração é responsável pelo estabelecimento e
manutenção de controles internos adequados relativos aos relatórios financeiros da Companhia.
Como principais práticas de controles internos, a Companhia tem desenvolvido um modelo de atuação, ainda em
andamento, envolvendo o mapeamento e avaliação de toda sua estrutura de processos, sendo priorizados
aqueles classificados como significativos ou prioritários.
Para aferir a eficácia destes controles, a Companhia recorre aos diagnósticos provenientes de auditorias internas
e externas, que contribuem para seu aprimoramento e o direcionamento das oportunidades de melhoria.
b) as estruturas organizacionais envolvidas
As gerências de controladoria, jurídica, contábil, recursos humanos e de T.I. são responsáveis pela
elaboração de relatórios gerenciais e financeiros, adotados e aplicados em nossas práticas de controle interno e
em observância às normas e legislações aplicáveis.
A Companhia conta, ainda, com as áreas de Controles Internos e de Auditoria Interna. Além disso, foi constituído
em 22 de setembro de 2022 o Comitê de Auditoria da Companhia, o qual é voltado para a correta estruturação,
implantação e manutenção dos seus sistemas de controles internos.
c) se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor,
indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento
A nível gerencial, a Companhia trabalha com grupos de trabalho interdisciplinares compostos tanto por integrantes
de diferentes áreas da organização quanto por consultorias externas focadas em diferentes temas. A nível de
governança, a eficiência e acompanhamento destes controles são realizados através de reuniões periódicas da
Administração.
A eficiência dos controles internos é supervisionada pela Administração, através dos seguintes procedimentos
estabelecidos:
Controles Internos: Gerente de Controles Internos
•

Metodologia de Controles Internos
Mantém atualizada a estrutura de mapeamento de processos da Companhia, atua na orientação, revisão
e formalização da documentação relativa a políticas, procedimentos e instruções de trabalho.

Auditoria Interna: Gerente de Auditoria
•

Metodologia de Auditoria Interna
Atua auditando toda a estrutura de processos da Companhia, avaliando a conformidade dos processos
e da documentação formalizada pelas áreas. As auditorias são apresentadas às Diretorias em forma de
Relatório de Auditoria.

A evolução dos controles internos é fomentada através das auditorias internas, as quais utilizam como ferramenta
os planos de ação identificados nos Relatórios de Auditoria Interna.
Os planos de ação têm um monitoramento contínuo através de um processo de follow-up mensal, que envolvem
os gerentes das áreas com planos em andamento e seus respectivos diretores.
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d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado,
preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida
pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente
A Ernst & Young Auditores Independentes S.S. ("EY"), realizou o exame dos controles internos para o exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2021, com o objetivo de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
financeiras e fornecer recomendações para o aprimoramento de seus controles internos. Como resultado dessa
avaliação foi apresentado um relatório de recomendações sobre os controles internos, no qual não foram
identificadas deficiências significativas em relação aos controles internos que possam gerar impactos negativos
nas atividades da Companhia.
e) Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo
auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas.
Apesar de não haver deficiências significativas apontadas pelo auditor independente em sua última carta de
recomendações, a administração da Companhia busca o aprimoramento constante dos seus controles internos,
guiando-se também pelas recomendações do seu auditor independente.
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Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir,
detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública,
nacional ou estrangeira, informar:
a) se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção,
detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em
caso positivo:
i.
os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e
riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as
políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas
A Companhia avalia, monitora e atualiza, anualmente ou antes, quando entende necessário o arcabouço de leis e
regulamentos relativos aos seus negócios, bem como os processos atinentes aos negócios da Companhia,
os riscos a ela inerentes, além dos seus códigos e políticas internas, de modo a servir de base para atualizações
e melhorias nos procedimentos de compliance da Companhia e na mitigação de riscos de não aderência e
conformidade às leis e regulamentos, seja em função de mudanças no arcabouço legal ou regulatório inerente
às suas atividades, seja em função da evolução e/ou mudanças em seus negócios.
Assim, buscando fomentar a transparência relativa às atividades, proteger o patrimônio físico e intelectual e
manter boas práticas de governança corporativa, a Companhia, por meio de sua Diretoria, aprovou em 14 de
junho de 2018 o seu Código de Ética e Conduta (“Código de Ética e Conduta”) em atenção à Lei nº 12.846, de
1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), e ao Decreto n° 8.420, de 18 de março de 2015. O documento trata
de valores, princípios éticos, responsabilidades e normas de conduta que orientam a empresa e permitem
avaliar grande parte das situações.
O Código de Ética e Conduta busca, ainda, minimizar a subjetividade das interpretações pessoais sobre
princípios morais e éticos da Companhia, e cria o canal “Caminho Ético”, que consiste numa importante
ferramenta de monitoramento e recebimento de dúvidas e denúncias a possíveis violações ao Código de Ética
e Conduta.O documento também reflete a ideologia organizacional da Companhia e estabelece condutas que
orientam seus negócios e relacionamentos.
Todos devem cumprir o estabelecido no Código de Ética e Conduta, com o objetivo de manter a imagem da
Vipal Borrachas como entidade sólida e confiável perante os seus públicos de relacionamento: sociedade,
clientes, fornecedores, parceiros, governo, órgãos e entidades representativas, além dos próprios
colaboradores.
ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos
mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi
formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da
independência de seus dirigentes, se existentes
A Companhia possui recursos e ferramentas para monitoramento e tratamento de situações relacionadas ao
programa de integridade (compliance), bem como a aplicação de treinamentos e avaliações periódicas de
riscos. Os treinamentos são realizados de acordo com a necessidade.
O monitoramento e aplicação do Código de Ética e Conduta são coordenados pelo Comitê de Ética da
Companhia. O Comitê de Ética foi formalmente criado pela Diretoria da Companhia em 01 de julho de 2017 e
se reporta ao Conselho de Administração da Companhia.
O Comitê de Ética é composto por, no mínimo, 4 (quatro) membros e, no máximo, 6 (seis) membros efetivos,
eleitos pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião própria, que terão mandatos de 2 (dois)
anos, admitidas reeleições. Somente integram o Comitê de Ética pessoas selecionadas dentre as seguintes
áreas da Companhia: (a) Compliance, (b) Auditoria Interna, (c) Recursos Humanos e (d) Jurídico. A
independência do desempenho de suas funções é garantida pelo reporte direto ao Conselho de Administração
no que diz respeito a suas atividades relativas à apuração de denúncias de violações à legislação,
regulamentos e normas internas bem como a seleção de seus membros em áreas não envolvidas diretamente
nas operações das Companhias.
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Ainda, o Comitê de Ética é responsável por avaliar, de forma independente, as denúncias recebidas para
apuração das possíveis infrações ao Código de Ética e Conduta. Uma vez constatada potencial infração,
através do Canal de Ética , o mesmo realizará a análise e aplicação das sanções previstas no Código,
conforme aplicável. Caso a denúncia se refira ao Conselho de Administração, ao próprio Comitê de Auditoria
ou à Diretoria Estatutária e Não Estatutária, ela deverá ser imediatamente encaminhada ao Conselho de
Administração, que procederá com a sua análise e com a adoção das medidas cabíveis.
iii.

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

A Companhia adota o Código de Conduta que define sua missão, visão e valores, além das diretrizes de
comportamento esperadas por parte dos colaboradores nas suas relações internas e com clientes,
fornecedores, sindicatos, com a comunidade e com órgãos públicos em geral.
O Código de Conduta estabelece a forma de administrar conflitos; enfatizar a importância e a necessidade de
contínuo aprimoramento cultural e profissional de todos os envolvidos; incentivar o relacionamento construtivo
com outras entidades, fornecedores, clientes, credores, investidores, autoridades e comunidades e com seus
próprios administradores e empregados, elevando o nível de confiança nas relações internas e externas;
preservando a imagem e a reputação da Companhia, sempre associada a valores indispensáveis para um
relacionamento de alto nível.
•
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
Todos os acionistas, diretores, colaboradores e demais partes interessadas são responsáveis por conhecer,
aceitar, respeitar e divulgar as informações do Código de Ética e Conduta, além de zelar pelo estrito
cumprimento de suas disposições. Além disso, também o Código de Ética e Conduta da Companhia orienta
as operações de suas controladas, no Brasil e Exterior, e, com isso, constitui-se como uma referência formal
e institucional para com as condutas profissionais, interna e externa, independente de cargo ou função.
•
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
No momento da integração (contratação), todos os novos colaboradores recebem um treinamento sobre (i)
as disposições do Código de Ética e Conduta; e (ii) as demais políticas da Companhia, e participam de
treinamentos periódicos anuais de reciclagem. Tais treinamentos são obrigatórios aos colaboradores
(incluindo membros da administração) e são realizados sempre que a Companhia entende necessário.
•
as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto,
identificando o documento onde essas sanções estão previstas
Qualquer profissional que viole as disposições do Código de Ética e Conduta e das diretrizes neste documento
referenciadas, ou os princípios e normas de conduta por eles adotados, está sujeito a medidas disciplinares,
previstas no Código de Ética e Conduta, a serem analisadas pelo Comitê de Ética, tais como: (i) advertências;
(ii) suspensões; (iii) desligamentos sem junta causa ou por justa causa; (iv) responsabilização civil e criminal,
conforme previsto em lei.
•
órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais
na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
O Código de Ética e Conduta foi aprovado pela Diretoria em 14 de junho de 2018 e pode ser acessado no
website da Companhia (ri.vipal.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br).
b) se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:
•

se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros:

A Companhia possui um canal interno de denúncias chamado de “Denúncias”, disponível no endereço de email: caminhoetico@vipal.com.br.
O Comitê de Ética da Companhia é responsável pela gestão do canal de denúncias.
•
se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente
de empregados
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O canal de denúncias está aberto para qualquer pessoa que tenha o interesse em denunciar, seja ela
empregada ou não da instituição, sendo seu acesso informado no site da Companhia.
•

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

Caso o denunciante deseje manter o anonimato no relato da violação ao Código de Ética e Conduta, seu desejo
será respeitado. Não é permitida e tolerada qualquer retaliação contra colaborador que, de boa-fé, relate uma
preocupação sobre conduta ilegal ou fora de conformidade com as diretrizes estabelecidas no Código de Ética
e Conduta.
•

órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias:

O Comitê de Ética é órgão da Companhia responsável pela apuração de denúncias.
c) se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando
à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas.
A Companhia adota procedimentos nos processos de fusão, aquisição e restruturação societária visando à verificação
de eventuais irregularidades e/ou ilícitos e a existência de vulnerabilidades relacionadas à Lei Anticorrupção, por meio
da:
(i) análise do Programa de Integridade/Compliance ou das práticas de controles internos adotadas pela empresa alvo,
a fim de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro; e (ii) análise de eventuais
investigações, inquéritos, processos administrativos e judiciais para determinação dos riscos relacionados e
valores das contingências.
d) caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção,
detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões
pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido”
Conforme descrito nos itens anteriores, a Companhia possui o Código de Ética e Conduta que contempla regras,
políticas, procedimentos e práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados
contra a administração pública bem como os riscos correspondentes ao volume das interações da Companhia com
entes públicos e agentes do governo.
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Não foram identificadas alterações relevantes nos riscos mapeados nos itens 4.1 e 4.2 deste Formulário de Referência.
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riscos e controles internos
Todas as informações que a Companhia julgue relevantes foram divulgadas nos subitens anteriores.
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Data de Constituição do Emissor

07/12/1971

Forma de Constituição do Emissor

Constituída sob a forma de Sociedade Limitada e transformada em Sociedade
por Ações em 25/08/1988

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

21/10/2022
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Em 1960, Vicencio Paludo iniciava sua trajetória de empreendedor como sócio de um posto de gasolina. No contato diário
com quem vive na estrada, ele começou a vislumbrar um novo caminho a ser trilhado no mercado de borrachas.

Em 1964, o descarte de pneus em bom estado chama a atenção de Vicencio e vira uma oportunidade nas mãos do
fundador da empresa: três máquinas para reforma de pneus são adquiridas para dar nova vida a pneus usados. Estava
plantada a semente da Vipal Borrachas.

Na época, os produtos de reparo de pneus eram de difícil acesso pois tinham que ser importados. Porém, em 1970 os
primeiros produtos da Companhia começaram a ser desenvolvidos. Com boa experiência no ramo, Vicencio sabia o que
precisava fazer para garantir um reparo de qualidade. Começa então a produzi-los e gradualmente a excelência dos
reparos ganha destaque na região.
Em 1973, o Brasil estava em um período de crescimento com grandes investimentos em infraestrutura, indústrias de base,
equipamentos e bens duráveis, fortalecendo o país cuja pretensão era atingir projeção internacional. Percebendo essa
oportunidade, Vicencio Paludo fundou a Vipal Borrachas, em Nova Prata, no Rio Grande do Sul, uma empresa que iniciou
sua trajetória fabricando produtos para reparos de pneus, sendo a primeira fabricante brasileira de produtos para reparos
para pneus e câmaras de ar. Além disso, ao longo dos anos, passou a atuar em outros segmentos que tem a borracha
como matéria prima, com destaque para a fabricação de pneus novos para motocicleta e atuação também em produtos
para indústria e desenvolvimento de máquinas, buscando sempre soluções completas com tecnologia própria e sempre
se preocupando com qualidade e excelência operacional, compromisso com o meio ambiente, responsabilidade social,
idoneidade e profissionalismo.
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Em 1986 há o lançamento da linha de camelback, marcando o início de uma nova relação da Vipal Borrachas, com os
parceiros que vivem na estrada: o início da fabricação de produtos para a reforma de pneus a quente.
Em 1987, é inaugurado o Centro Técnico Vipal (CTV), passo fundamental para o crescimento da Vipal Borrachas. A escola
inicia com o objetivo de formar mão de obra especializada em reforma de pneus.
Em 1988, para minimizar o impacto das atividades da fábrica no meio ambiente, é implantado o Sistema de Gestão
Ambiental, programa de sustentabilidade que hoje está presente em toda Vipal Borrachas.
Em 1991 há o lançamento da linha de bandas pré-moldadas, ligação e envelope, marcando um novo momento da
Companhia. É o início da fabricação de produtos para reforma a frio, ajudando a Vipal a se tornar a única empresa a
oferecer linha completa de reforma e reparos de pneus.
Em 1995, a Vipal Borrachas se torna a primeira empresa no setor de reforma de pneus e câmaras de ar a obter a
certificação isso 9002.
Em 1997, a Vipal lança sua Rede Autorizada formada por reformadores altamente capacitados. Com o suporte de uma
linha completa de produtos, inicia-se a construção da liderança no mercado nacional e latino-americano.
Em 1998, a Vipal inaugura sua segunda fábrica em Nova Prata/RS, ampliando sua capacidade produtiva
significativamente.

Em 1999, a Vipal iniciou o lançamento de desenhos exclusivos, no qual foram lançadas as primeiras bandas pré-moldadas
com desenhos exclusivos, projetadas para garantir o melhor desempenho de cada tipo de pneu.
Em 2002, houve a aquisição da Ruzi, nome consolidado no mercado de reformas e reparos para pneus, alavancando o
desenvolvimento das bandas pré-moldadas e de outros produtos no mercado multimarcas.
Em 2003, a Vipal obtém aquisição de mais um certificado de qualidade: o INMETRO/IFBQ.
Em 2005, a Vipal cria o Projeto Agribusiness, que aproxima ainda mais a Vipal do agronegócio. Além de produtos para a
reforma de pneus agrícolas, passa a oferecer suporte técnico ao reformador e aos clientes, através de uma equipe
altamente qualificada que passa a acompanhar o desempenho dos pneus.
Em 2006 inaugura a Vipaltec. Empresa que conta com laboratório de alta tecnologia para o desenvolvimento de pesquisas,
ensaio de pneus novos e reformados.
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Em 2008, a Vipal inaugura uma nova planta fabril em Feira de Santana, segundo maior município da Bahia, com 609 mil
habitantes, localizada no maior entroncamento rodoviário do Norte/Nordeste brasileiro. Hoje é uma das mais modernas
instalações do Brasil, no que se refere ao segmento de borrachas e pneus.

Em 2009 houve o lançamento da linha de produtos verde da Vipal. As Bandas Eco garantem até 10% de economia no
combustível, através de pneus reformados, reduzindo o impacto ambiental e diminuindo os custos do transportador.
Vipal entra, em 2012, no mercado de pneus novos e lança seu primeiro pneu para motocicletas, vindo a se consolidar
como o mais resistente do mercado.
Em 2016, Vipal Borrachas lança as raspadoras de pneus de carga VR01 Smart Uno e Duo, marcando a entrada da
empresa na fabricação de máquinas e equipamentos para a reforma de pneus.
Em 2017 a Vipal conquista a certificação ISO 9001:2015.
Em 2018, a Vipal Borrachas amplia seu portfólio de máquinas entrando no segmento agro com a Orbitread VOT2200
Heavy Duty e lançando a sua primeira extrusora, a máquina Orbicushion VOC760.
Em 2019, a Vipal Borrachas adquire a parte controladora da Marangoni Tread North America, bem como inicia o processo
de unificação da Rede Autorizada. A Vipal Rede Autorizada, a maior da América Latina, passa a integrar também
reformadores de pneus agrícolas além de reformadores de pneus de carga.
Em 2020, a Vipal Borrachas inaugura sua quarta fábrica, a primeira fora do Brasil, em Perez, na Argentina, com o objetivo
de atender com mais agilidade o mercado de reforma de pneus mundial.
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Até a presente data, não houve qualquer pedido de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial pela Companhia.
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Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima e demais itens deste
Formulário de Referência.
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Visão Geral
Antes de criar a Vipal, Vicencio Paludo iniciou sua trajetória como sócio de um posto de gasolina. No contato diário com
quem vive na estrada, Paludo começou a vislumbrar um novo caminho a ser trilhado no mercado de borrachas, o que o
levou a fundar a Vipal no ano de 1973.
A Companhia foi pioneira na tecnologia de vulcanização a frio no Brasil, e ao longo dos anos, desenvolveu maquinários e
sistemas exclusivos de testes e adequação dos produtos a diferentes mercados, o que a projetou internacionalmente.
Atualmente, a Companhia é um dos maiores fabricantes de borracha no mundo e seu portfólio de produtos é composto
essencialmente por: produtos relacionados à reforma e reparo de pneus, pneus de moto, produtos químicos para utilização em
linhas industriais de borracha e máquinas para alto desempenho e tecnologia para reforma de pneus.
A Companhia fabrica (i) produtos relacionados à reforma de pneus, (ii) produtos destinados ao reparo de pneus, (iii) pneus
de moto, (iv) produtos químicos para utilização em linhas industriais de produção de borracha e (v) máquinas para reforma
de pneus.
A linha de produtos da Companhia para reforma de pneus oferece, dentre outros, bandas, máquinas para reforma de pneus,
coberturas, massas, camelbacks, envelopes, colas e acessórios . A linha de produtos para reparos, por sua vez, contempla
produtos para os mais variados tipos de danos em pneus e câmaras de ar. A Companhia é também uma das principais
fabricantes de pneus novos para motos do país, bem como fabrica produtos químicos, tais como cola e solvente, utilizados
no processo de reforma de pneus.
A seguir, breve descritivo dos principais produtos que a Companhia produz e seus respectivos segmentos operacionais:
•

Banda Pré-Moldada (segmento de reforma à frio): banda de rodagem com desenho exterior já definido e utilizado no
processo a frio.

•

Camelback passeio/carga (segmento de reforma à quente): composto
remoldagem/recauchutagem de pneus e utilizado no processo a quente.

•

Manchões e Reparos (segmento outros): peças desenvolvidas para consertos de danos, mantendo a mesma
resistência à capacidade de carga, podendo ser utilizado no pneu ou câmaras de ar.

•

CVBR (segmento de reforma à quente): composto de borracha desenvolvido para reforma de pneus Agrícolas (Agro)
e Fora de Estrada (OTR).

•

Compostos (segmento de compostos para terceiros): insumo para fabricação de pneus novos e produtos para reforma
ou para outras finalidades específicas.

•

Pneus para motocicletas (segmento de duas rodas): pneus novos para motocicletas desenvolvidos com tecnologia
VIPAL e produzidos em Feira de Santana/BA.

•

Maquinário (segmento outros): máquinas que otimizam a produção e automatizam a planta das reformadoras.

de

borracha

utilizado

na

A Vipal está presente em todo o Brasil, por meio da sua Rede de Reformadores Autorizados, a qual possui uma estrutura
de operações global com equipes locais oferecendo suporte e as melhores soluções para cada país. No período de seis
meses findo em 30 de junho de 2022, a receita líquida da Companhia totalizou R$ 1.328.415 mil, representando um
aumento de 25,1% quando comparada ao período de seis meses findo em 2021, quando totalizou R$ 1.061.757 mil. No
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a receita líquida da Companhia totalizou R$ 2.280.986 mil,
representando um aumento de 26,4% quando comparada ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020,
quando totalizou R$ 1.804.362 mil. No período de seis meses findo em 30 de junho de 2022, o lucro líquido da Companhia
totalizou R$ 99.915 mil, representando uma redução de 22,0% quando comparada ao período de seis meses findo em 2021,
quando totalizou R$ 128.151 mil e o EBITDA da Companhia no período de seis meses findo em 30 de junho de 2022 foi de
R$ 184.465 mil, representando um aumento de 7,2% quando comparado ao período de seis meses findo em 30 de junho
de 2021, quando totalizou R$ 198.698 mil. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, o lucro líquido da
Companhia totalizou R$ 202.651 mil, representando um aumento de 111,9% quando comparado ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, quando totalizou R$95.656 mil e o EBITDA da Companhia no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2021 foi de R$ 358.579 mil, representando um aumento de 0,7% quando comparado ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, quando totalizou R$ 356.166 mil.
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A Rede de Reformadores Autorizada é extremamente ampla e desenvolvida. Conta com mais de 300 parceiros por toda a
América Latina, o que demonstra o elevado nível de capilaridade, contribuindo para a continuidade do desenvolvimento do
portfólio de produtos e o fortalecimento da marca. Ademais, a Vipal conta também com 13 centros de distribuição
espalhados em 9 países, incluindo o Brasil. Por meio desta cadeia global, envolvendo a Rede de Reformadores e os
Centros de Distribuição, a empresa atende a mais de 90 países no mundo.

A Companhia possui um centro técnico, chamado de Centro Técnico Vipal (CTV), onde são realizados treinamentos
práticos e testes de produtos antes de serem lançados ao mercado, tendo como principal foco a Rede de Reformadores
Autorizados. Ressalta-se que, para clientes do setor de transportes também há modalidades disponíveis de treinamento
no local. A agenda, planejada anualmente, atrai para o CTV centenas de profissionais do mundo inteiro, disseminando as
melhores práticas de produção e gestão, cujo objetivo é promover o conhecimento entre reformadores e preparar
tecnicamente suas equipes.
A Vipal foi reconhecida por diversos prêmios do setor: (i) em 1995, obteve a certificação ISO 9002, a qual estabelece as
normas de garantia da qualidade na produção, instalação e assistência técnica da empresa; (ii) em 2003, adquiriu a
certificação de qualidade pelo INMETRO/IFBQ; (iii) em 2017, conquistou a certificação ISO 9001:2015, que incentiva a
qualidade dos processos de uma organização, através da aplicação de importantes requisitos como: planejamento das
atividades, definição de metas, implementação de planos de ação e relacionamento com clientes, fornecedores e
colaboradores; e, (iv) em 2021, foi destaque pela 16ª vez na categoria de recauchutagem de pneus e insumos na premiação
dos Maiores & Melhores do Transporte, em sua 34ª edição. Isto reflete o quanto a Vipal, mesmo com todas as dificuldades
que o cenário econômico vem impondo, mantém de forma sólida seu compromisso de abastecer o mercado, aprendendo
de forma contínua com o que a estrada tem para ensinar.
Nossas Fábricas
Possuímos seis fábricas instaladas atualmente, sendo quatro unidades no Brasil, uma na Argentina e outra nos Estados
Unidos. A capacidade instalada é de cerca de 19.000 Toneladas por mês ocupando uma área total em torno de 183mil m².
Principais Indicadores Financeiros e Operacionais
A tabela a seguir apresenta um resumo de nossos principais indicadores financeiros e operacionais relativos às nossas
informações trimestrais referentes aos períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2022 e 2021 e às demonstrações
financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019.
(em R$ mil, exceto %)

Receita líquida
EBITDA (1)
Margem EBITDA (2)
Lucro líquido do exercício
(em R$ mil)

Dívida Bruta (3)
Dívida Líquida (4)
(1)

(2)
(3)
(4)

Período de seis meses findo em

Exercício social encerrado em

30 de junho de

31 de dezembro de

2022

2021

2021

2020

2019

1.328.415
184.465
13,89%
99.915

1.061.757
198.698
18,71%
128.151

2.280.986
358.579
15,72%
202.651

1.804.362
356.166
19,74%
95.656

1.668.588
197.894
11,86%
24.104

Período de seis meses findos em
30 de junho de

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de

2022

2021

2020

2019

1.157.751

1.176.956

1.096.599

1.026.044

977.211

928.062

842.188

966.401

O EBITDA não é uma medida contábil definida pelo BRGAAP nem pelas IFRS, emitidas pelo IASB, não representam os fluxos de caixa para os exercícios apresentados
e não devem ser considerados como substitutos ou alternativas ao lucro líquido, como indicadores de desempenho operacional, medidas de liquidez, tampouco como
base para a distribuição de dividendos. O EBITDA não possui significado padrão. Outras companhias podem calcular o EBITDA de maneira diferente ao calculado pela
Companhia.
Margem EBITDA calculada pela divisão do EBITDA pela receita líquida.
A dívida bruta é uma medida não contábil elaborada pela Companhia, e é composta pelos empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante).
A dívida líquida é uma medida não contábil elaborada pela Companhia, e é composta pela dívida bruta deduzida de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras
(circulante e não circulante).
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A tabela abaixo demonstra nossa receita líquida em cada um de nossos segmentos operacionais:

(em R$ milhares, exceto %)

Período de seis meses findo em 30 de junho de
2022

2021

Exercício social findo em 31 de dezembro de
2021

2020

2019

Mercado Interno
Reforma a Frio

409.899

339.032

704.207

563.673

561.615

Camelbacks

208.074

162.331

352.784

237.248

209.463

52.840

32.956

65.895

78.724

170.768

Duas Rodas

112.885

88.294

192.028

147.014

115.000

Outros

124.739

104.975

216.764

186.605

130.367

479.057

345.672

765.664

608.125

521.723

Camelbacks

63.422

59.932

129.435

91.184

75.020

Compostos p/ 3ºs

33.624

23.268

55.363

41.259

24.040

2.741

1.362

5.454

1.743

398

88.593

70.765

168.155

115.108

71.987

-247.459

-166.830

-374.763

-266.321

-211.793

1.328.415

1.061.757

2.280.986

1.804.362

1.668.588

Compostos p/ 3ºs

Mercado Externo
Reforma a Frio

Duas Rodas
Outros

Eliminação
Receita líquida total

Vantagens Competitivas
Nossa presença histórica e consolidada no país, bem como nossa adaptação às necessidades do mercado nos
garantem as seguintes principais vantagens competitivas, que nos diferenciam de nossos concorrentes:
Bom posicionamento nos mercados de atuação.
No mercado de reforma, a Companhia posiciona-se como líder de mercado no Brasil e conta com longo histórico de
atuação. Enquanto que, em pneus novos para motocicletas, posiciona-se como nova entrante, com uma solução de custobenefício vantajosa no mercado de baixa cilindrada frente aos competidores, os quais estão há mais tempo estabelecidos
e com ponto de precificação mais alto. Os produtos químicos e máquinas para reforma de pneus, complementam o portfólio
oferecido pela Vipal nas soluções de produtos para reforma
Rede de distribuição ampla e desenvolvida, com acesso a uma sólida plataforma de vendas
Possuímos uma rede de distribuição extremamente ampla e desenvolvida, presente em todos os Estados do país.
Contamos com o apoio dos nossos reformadores autorizados (parceiros), os quais adquirem nossos produtos e prestam
serviços de reforma aos consumidores finais. Por meio desse canal, adquirimos um nível elevado de capilaridade, o que
contribui com o nosso desafio de continuar desenvolvendo nosso portfólio de produtos e fortalecimento da nossa marca
(Vipal).
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Oferecimento de treinamentos de capacitação aos nossos parceiros
Por meio do nosso Centro de Capacitação, oferecemos treinamentos comerciais e técnicos, além de certificações, focados
em nossas unidades de negócio, gerando maior retenção e aumento de fidelidade dos parceiros. No acumulado de 2020
e 2021, treinamos em torno de 11 mil profissionais. Outros fortes impulsionadores da fidelização dos distribuidores e
integradores são os nossos programas de incentivo à educação corporativa por meio da UNIVIPAL. A UNIVIPAL é uma
Universidade corporativa que oferece módulos presenciais e online aos seus colaboradores e aos colaboradores de sua
rede autorizada nas áreas técnicas, comerciais e de gestão, com um portfólio de mais de 70 cursos atualizados de acordo
com as demandas atuais, que ajudam profissionais do segmento de reforma de pneus a estarem atualizados sobre as
melhores práticas de mercado. A presença de especialistas preparados para capacitar profissionais de diversas áreas do
segmento de borracha fortalecem o potencial de capacitação da Vipal a todos seus stakeholders.
Portfólio de produtos integrado e completo, alinhado a um contínuo processo de pesquisa e desenvolvimento
Temos em nossa essência a identificação, desenvolvimento, exploração e integração de potenciais novas áreas de
atuação, processo que, historicamente, tem se mostrado bem-sucedido, e que acreditamos que nos permite abranger
grande parte dos espectros de consumidores que buscam por produtos dos setores de borrachas. Todas nossas unidades
de negócios se integram, se complementam e foram pensadas e desenvolvidas identificando oportunidades e
necessidades da nossa rede de reformadores autorizados. Essa estrutura nos permite fornecer um portfólio de produtos
e serviços completo aos nossos clientes, o que dificulta a entrada de concorrentes no mercado em que atuamos.
A Companhia possui um consolidado processo de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços, com
investimentos no montante de R$ 24 mil em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) nos últimos três anos.
Em 2006, inauguramos a Vipaltec, laboratório de alta tecnologia para o desenvolvimento de pesquisas, ensaio de pneus
novos e reformados. Isto nos coloca em uma boa posição frente aos nossos concorrentes, tendo em vista a necessidade
de inovação de desenvolvimento de novas tecnologias no mercado em que atuamos. Por meio do nosso Centro de Pesquisa
e Tecnologia, inaugurado em 2010, dispomos de equipamentos de última geração e contamos com equipamentos de alta
tecnologia, além de umcorpo técnico especializado, o qual aplica diariamente novos processos e conhecimento científico.
A estrutura é composta com 13 laboratórios state-of-the-art, onde ocorrem, anualmente, 50 diferentes tipos de testes e 28
mil ensaios durante a produção das nossas soluções. Oferecemos um dedicado time a pesquisa e desenvolvimento,
atualmente composto por aproximadamente 32 profissionais com títulos de graduação, mestrado e doutorado. Os
resultados de tais esforços são visíveis, uma vez que cerca de 99,3% do faturamento da Companhia é realizado com itens
desenvolvidos internamente.
Posição de liderança no mercado nacional e internacional por meio de uma estratégia de internacionalização bemsucedida
Em razão da nossa ampla e desenvolvida rede de distribuição e da nossa atuação em diversas regiões, consolidamos uma
posição relevante em todos mercados em que atuamos. No segmento Duas Rodas (DR) nosso market share no Brasil é
de 14%. Mundialmente, no que tange ao segmento de reforma de pneus, atualmente ocupamos 3 posições de liderança
nos países adiante descritos:
I.

Brasil – 1º lugar com 37,1% do Market Share

II.

Colombia – 1º lugar com 19% de Market Share,

III.

Chile – 1º lugar com 54% de Market Share

IV.

Argentina – 2º lugar com 37% de Market Share

V.

Austrália – 2º lugar com 23% de Market Share

VI.

Portugal – 2º lugar com 22% de Market Share

VII.

Equador – 3º lugar com 17% de Market Share

VIII.

México – 3º lugar com 12% de Market Share
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O Brasil é o segundo maior país da indústria de pneus recauchutados, apenas atrás dos Estados Unidos. E e além de
atuarmos em ambos os continentes em que se encontram (América do Sul e América do Norte), também estamos
presentes em outros 5 continentes - América Central, África, Europa, Ásia (região do Oriente Médio) e Oceania.
Desde a nossa fundação, desenvolvemos novos produtos e serviços, expandindo a nossa marca e operações para o Brasil
afora tanto de forma orgânica, quanto inorgânica. Em 2019, efetuamos a compra das operações nos Estados Unidos, da
da empresa Marangoni, a qual possui relevante participação global, o que contribuiu para o fortalecimento da marca no
maior mercado do mundo de pneus recauchutados.
Em 2020, firme na sua estratégica de internacionalização, a Companhia inaugurou sua quarta fábrica em Pérez, um
município da província de Santa Fé, localizada na Argentina, com o objetivo de atender com mais agilidade o mercado de
reforma de pneus mundial. Essa fábrica está preparada para produção de bandas pré-moldadas utilizadas na reforma a
frio com capacidade instalada de 600Ton mês.
Nossa forte posição nos mercados interno e externo, considerando ainda a disposição de 13 (treze) Centros de Distribuição
alocados em 4 (quatro) Continentes, para atender os mais de 90 (noventa) países que atuamos, nos permite uma operação
ampliada e diversificada geograficamente, assim como permite uma maior flexibilidade para enfrentar os diferentes efeitos
macroeconômicos a que a nossa operação está sujeita. Nos colocando em vantagem frente aos nossos concorrentes e
permitindo a abertura de novas regiões de atuação no seguimento.
Indicadores operacionais e financeiros consistentes e resilientes, combinados com sólida experiência em
inaugurações de novas plantas, centros de distribuição e aquisições
Apresentamos indicadores operacionais e financeiros consistentes que se mostraram resilientes mesmo em períodos de
instabilidade, a exemplo da crise econômico-política vivenciada pelo país entre os anos de 2014 a 2017, bem como, mais
recentemente, durante a pandemia do COVID -19. Adicionalmente, acreditamos adotar gestão financeira conservadora e
segura. Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, nossa receita líquida totalizou
R$2.280.986 mil, R$1.804.362 mil e R$1.668.588 mil, respectivamente, o que resultou em um CAGR 2021-2019 de
10,98%. Nos mesmos exercícios sociais, nosso lucro líquido do exercício totalizou, respectivamente, R$202.651 mil,
R$95.656 mil e R$24.104 mil, nosso EBITDA totalizou, respectivamente, R$358.579 mil, R$356.166 mil e R$197.894 mil,
significando um CAGR 2021-2019 de 21,91%. Em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 os saldos de caixa e equivalentes
de caixa e aplicações financeiras totalizaram, respectivamente, R$248.894 mil, R$254.411 mil e R$59.643 mil. Nossas
operações se mostraram resilientes durante o período adverso da pandemia do COVID-19.
Em 1999, lançamos as primeiras bandas pré-moldadas com desenhos exclusivos, projetadas para garantir o melhor
desempenho de cada tipo pneu. Na sequência, foram realizadas as aquisições da Ruzi no ano de 2002, alavancando o
desenvolvimento das bandas pré-moldados e demais produtos, e as operações estadunidenses da Marangoni no ano de
2019, nos permitindo ingressar com grande competitividade no mercado de borrachas reforçando nossa marca no mercado
de reforma de pneus.
Além dessas, possuímos também um grande repertório de sucesso em inaugurações de novas plantas industriais e centros
de distribuição tanto no Brasil, quanto no exterior. Atualmente contamos com 6 fábricas (4 localizadas no Brasil, 1 na
Argentina e 1 nos Estados Unidos) e 13 centros de distribuição (2 localizados no Brasil e 11 no exterior).
Atenção às demandas de impacto global no âmbito ESG atrelado ao próprio negócio
Temos como princípio atuar de forma ética e em harmonia com a sociedade e o meio ambiente, reforçando nosso
compromisso contínuo de responsabilidade corporativa. Para isso, promovemos diversas ações com objetivo de gerar
melhoria da qualidade de vida de nossos colaboradores e suas famílias, da comunidade local e da sociedade como um
todo.
Para formalizar a postura adotada pela Companhia desde a sua fundação, foi criado o Código de Ética e Conduta. O
documento evidencia o zelo pelo bem-estar, segurança, justiça e transparência nas relações entre os públicos de
relacionamento. Manter um ambiente de trabalho e negócios saudável, do qual as pessoas sintam orgulho em fazer parte é
prioridade para a Vipal. O Código de Ética e Conduta pode ser acessado por meio do endereço
https://vipal.com/pt_br/etica-e-conduta.
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Em 1988, a fim de minimizar o impacto das atividades fabris da Companhia no meio ambiente, foi implementado o Sistema
de Gestão Ambiental, que está presente até hoje na Vipal.
A trajetória da Companhia é marcada por minimizar o impacto ambiental, já que a reforma de pneus em sua essência é
uma ação sustentável, por se tratar de um processo que requer uma menor demanda por recursos naturais em
comparação à fabricação de pneus novos. Ainda assim, existem diversas práticas adotadas para reduzir ainda mais o
impacto ambiental, garantir uma boa governança e impactar positivamente a sociedade.
Como resultado de sua operação e iniciativas sustentáveis, atualmente, a Vipal apresenta mais de 2 milhões de litros de
capacidade de armazenamento de água da chuva para reaproveitamento, mais de 171 mil kWh de economia de energia
por mês com a iluminação natural nas fábricas, mais de 30 milhões de litros de efluentes tratados por ano, mais de 500
toneladas de pneus coletados e reciclados por mês e mais de 180 toneladas por mês de reaproveitamento de resíduos de
pó de borracha, através do processo de criogenia.
Nesse contexto, além da mitigação dos impactos ambientais, conseguimos promover uma maior vida útil aos pneus
agrícolas e comerciais, reduzindo em 51,3% o custo por quilometro rodado (considerando em média um pneu reformado
2 vezes), conforme calculado pela Companhia, sem perda de performance, se posicionando em uma cadeia com relevante
economia circular, conforme imagem abaixo.

Fonte: The socio-economic impact of truck tyre retreading in Europe, Ernst Young, 2016.

Dessa forma, o processo de reforma de um pneu em comparação à fabricação de um novo, apresenta uma redução de
80% no consumo de energia, de 19% no consumo de água e de 24% na emissão de CO2, gerando cerca de 500 milhões
de litros de Bio-óleo por ano, o que é equivalente à uma economia de R$600 milhões por ano no Brasil, conforme
levantamento realizado pela Companhia.
Além disso, promovemos e apoiamos diversas ações com impacto social através de iniciativas educacionais, culturais, de
apoio ao esporte e saúde e de segurança pública, com doações de mais de R$ 2 milhões no ano de 2021.
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No campo da educação e treinamento, a companhia tem a UNIVIPAL, que se trata de uma universidade corporativa que
oferece módulos de treinamento presencial e online para clientes e colaboradores em diferentes campos de conhecimento,
como técnicos relacionados aos processos de reforma, comerciais e de gestão para a rede de clientes e outras
capacitações gerais, com mais de 8.600 alunos cadastrados na plataforma e nível de satisfação de 98%.
Essas práticas de responsabilidade social são reconhecidas com classificação prata na EcoVadis, plataforma de avaliação
em Responsabilidade Social Empresarial (SER), o que demonstra o desenvolvimento e a evolução das questões
socioambientais dentro da empresa, que tem o objetivo de melhorar continuamente as práticas socioambientais e
consolidar seu sistema de gestão de responsabilidade social.
Administração e padrões de governança
Somos liderados por uma equipe altamente profissional e profissionalizada, composta por executivos com ampla
experiência em nossos setores de atuação. Esse time conduziu o nosso crescimento operacional e financeiro ao longo dos
anos, bem como nos manteve em crescimento mesmo durante a pandemia do COVID-19. O nosso Diretor Presidente, Sr.
Renan Batista Patrício Lima, possui mais de 20 anos de experiência em nossa Companhia. Por sua vez, o nosso Diretor
Financeiro, Sr. Régis dos Santos, possui mais de 12 anos de Vipal. Desde nossa criação, a Companhia tem aprimorado a
sua governança corporativa e controles internos. Nos últimos anos, as estratégias mostraram capazes de conciliar a
expansão da operação e satisfação dos clientes.
Estratégia de Crescimento
O nosso objetivo no longo prazo é expandir ainda mais nossa capacidade produtiva e de atuação, para aprimorarmos ainda
mais os produtos e as soluções que oferecemos aos nossos clientes. Especificamente, pretendemos:
Expandir a nossa atuação através do crescimento inorgânico
Ao longo da nossa história fomos capazes de realizar algumas aquisições societárias de players que realizavam atividades
conexas aos nossos negócios.
Em 2019, adquirimos nos Estados Unidos as operações da Marangoni, ingressando com grande competitividade no
segmento de borrachas no maior mercado do mundo de reformas de pneus e reforçando nossa posição de liderança no
cenário internacional. Dessa forma, além de continuarmos com a nossa essência de expansão horizontal, planejamos
ampliar nossa atuação através de aquisições estratégicas de sociedades que atuam no desenvolvimento de tecnologia e
de integração de sistemas, a fim de otimizarmos nossa capacidade produtiva e aumentarmos o nosso espectro de atuação,
em linha com o que fizemos ao longo da nossa história.
Adicionalmente, também pretendemos adquirir companhias que atuam nos setores em que estamos presentes e nos que
pretendemos desenvolver, a fim de complementar ainda mais o nosso portfólio. Entendemos que nossa experiência em
fusões e aquisições e casos bem-sucedidos de integração de negócios nos credenciam a esta estratégia.
Expandir capacidade produtiva (CAPEX) e Criação de Valor
Planejamos expandir a nossa capacidade produtiva para atender à crescente demanda de nossos consumidores. Para
tanto, pretendemos expandir nossa metragem de produção, através da expansão territorial de nossas unidades fabris a
fim de atender dois principais segmentos: pneus de motocicleta e de carga. No curto prazo, pretendemos aumentar a
capacidade da produção de pneus de motocicletas para atender as regiões do Sul e Sudeste do Brasil. Nossas regiões
de interesse têm se demonstrado bastante promissoras em termos de expansão e geração de valor. Paralelamente, para
acelerar nossa expansão, buscaremos criar novas linhas de produção voltadas para pneus de carga, produto de alto valor
agregado, por meio de uma nova planta industrial a ser desenvolvida.
Pontos fracos e obstáculos/ameaças
Os pontos fracos e obstáculos/ameaças à Companhia, aos nossos negócios e à nossa situação econômico-financeira estão
descritos e condicionados à concretização de um ou mais cenários adversos contemplados em nossos fatores de risco,
ocorrendo de maneira combinada. Para informações sobre os impactos do COVID-19 nas nossas atividades, vide item 10.9
deste Formulário de Referência.
Adicionalmente, a ameaça de produtos chineses de baixa qualidade, vem sendo mitigado pelo câmbio elevado e pela
tendencia mundial de restrição para entrada nos países de pneus com qualidade tão baixa a ponto de não permitir a
recapagem e portando prejudicando a Economia Circular do setor, que por consequência tem impactos ambientais.
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(a) interesse público que justificou sua criação
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é sociedade de economia mista.

(b) atuação do emissor em atendimento às políticas públicas, incluindo metas de universalização
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é sociedade de economia mista.

(c) processo de formação de preços e regras aplicáveis à fixação de tarifas
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não é sociedade de economia mista.
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a. produtos e serviços comercializados
A Companhia tem por objeto: (a) industrialização, comércio, importação e exportação de reparos a frio, vulcanizantes
e autovulcanizantes, para pneus e câmaras de ar, inclusive suas matérias-primas; (b) industrialização, comércio,
importação e exportação de borracha e pneumáticos, seus artefatos, maquinários e equipamentos em geral, para os
ramos automotivo, esportivo e industrial, adesivos, colas e produtos de limpeza em geral; (c) comércio, exportação e
distribuição de produtos agrícolas em geral, próprio ou de terceiros, em seus estados in natura, brutos, beneficiados
ou industrializados, produtos de qualquer natureza; (d) a prestação de serviço no seu ramo de atividade; (e) a
administração de negócios e de outras sociedades; e (f) a participações em outras sociedades.
A Borrachas Vipal S.A. é a única fabricante no Brasil a contar com a linha de produtos para reforma e consertos de
pneus de todos os segmentos. Os segmentos operacionais são apresentados da seguinte forma:
• Reforma a frio: neste segmento, a banda de rodagem tem o desenho definido no qual a banda já pré-curada
é aplicada ao pneu pelos reformadores, que são os clientes da Vipal;
• Reforma a quente ou “camelback”: neste segmento, a Companhia vende perfis lisos de compostos de borracha,
sem sulcos pré-definidos, no qual o desenho da banda é criado após sua aplicação pelos reformadores no pneu
em uma prensa mecânica para vulcanização;
• Compostos de terceiros: Matéria prima para reforma de pneu vendido para demais fabricantes de bandas e
de pneus;
• Outros: são produtos para conserto da estrutura do pneu, viabilidade de sua reforma e máquinas para a
reforma de pneus. Também são disponibilizados produtos para execução do serviço de reforma (Envelope,
saco de ar, giz, colas, solventes, tintas); e
• Duas rodas (pneus para motocicleta): são produzidos e vendidos pneus de moto com a marca Vipal para
veículos de até 600cc, que representa 97% do mercado brasileiro. A venda de seus produtos é feita a
distribuidoras, que os revendem a varejistas que atendem os consumidores finais.
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b. receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor
(em R$ milhares, exceto %)

Período de seis meses findo em 30 de junho de
2022

AV (%)

2021

Exercício social findo em 31 de dezembro de

AV (%)

2021

AV (%)

2020

AV (%)

2019

AV (%)

Mercado Interno

908.437

68,4%

727.588

68,5%

1.531.678

67,1%

1.213.264

67,2%

1.187.213

71,2%

Reforma a Frio

409.899

30,9%

339.032

31,9%

704.207

30,9%

563.673

31,2%

561.615

33,7%

Camelbacks

208.074

15,7%

162.331

15,3%

352.784

15,5%

237.248

13,1%

209.463

12,6%

52.840

4,0%

32.956

3,1%

65.895

2,9%

78.724

4,4%

170.768

10,2%

Duas Rodas

112.885

8,5%

88.294

8,3%

192.028

8,4%

147.014

8,1%

115.000

6,9%

Outros

124.739

9,4%

104.975

9,9%

216.764

9,5%

186.605

10,3%

130.367

7,8%

Mercado Externo

667.437

50,2%

500.999

47,2%

1.124.071

49,3%

857.419

47,5%

693.168

41,5%

Reforma a Frio

Compostos p/ 3ºs

479.057

36,1%

345.672

32,6%

765.664

33,6%

608.125

33,7%

521.723

31,3%

Camelbacks

63.422

4,8%

59.932

5,6%

129.435

5,7%

91.184

5,1%

75.020

4,5%

Compostos p/ 3ºs

33.624

2,5%

23.268

2,2%

55.363

2,4%

41.259

2,3%

24.040

1,4%

2.741

0,2%

1.362

0,1%

5.454

0,2%

1.743

0,1%

398

0,0%

88.593

6,7%

70.765

6,7%

168.155

7,4%

115.108

6,4%

71.987

4,3%

-247.459

-18,6%

-166.830

-15,7%

-374.763

-16,4%

-266.321

-14,8%

-211.793

-12,7%

1.328.415

100,0%

1.061.757

100,0%

2.280.986

100,0%

1.804.362

100,0%

1.668.588

100,0%

Duas Rodas
Outros
Eliminação
Receita líquida total
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c. lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do emissor
A Companhia não prepara a segregação por segmento até o lucro líquido nas suas demonstrações financeiras. É apresentado apenas a abertura até o lucro bruto.
(em R$ milhares, exceto %)

Período de seis meses findo em 30 de junho de

Exercício social findo em 31 de dezembro de

2022

AV (%)

2021

AV (%)

2021

AV (%)

2020

AV (%)

2019

AV (%)

Mercado Interno

226.341

58,03%

197.252

57,78%

379.195

54,80%

372.719

57,80%

326.395

64,40%

Reforma a Frio

120.471

30,89%

115.419

33,81%

213.165

30,80%

215.921

33,50%

218.904

43,20%

21.083

5,41%

19.627

5,75%

34.117

4,90%

42.283

6,60%

30.289

6,00%

8.783

2,25%

6.316

1,85%

11.387

1,60%

15.414

2,40%

23.300

4,60%

Duas Rodas

32.344

8,29%

20.708

6,07%

45.222

6,50%

32.307

5,00%

19.137

3,80%

Outros

43.660

11,19%

35.182

10,31%

75.304

10,90%

66.794

10,40%

34.765

6,90%

Mercado Externo

166.609

42,72%

147.113

43,09%

315.610

45,60%

278.517

43,20%

184.494

36,40%

Reforma a Frio

127.651

32,73%

105.369

30,86%

221.338

32,00%

200.224

31,10%

143.578

28,30%

Camelbacks

6.751

1,73%

11.399

3,34%

22.006

3,20%

22.405

3,50%

12.951

2,60%

Compostos p/ 3ºs

4.634

1,19%

3.771

1,10%

9.462

1,40%

9.706

1,50%

4.573

0,90%

551

0,14%

333

0,10%

1.382

0,20%

518

0,10%

74

0,00%

Outros

27.022

6,93%

26.241

7,69%

61.422

8,90%

45.664

7,10%

23.318

4,60%

Eliminação

-2.914

-0,75%

-2.959

-0,87%

-2.886

-0,40%

-6.402

-1,00%

-3.972

-0,80%

390.036

100,00%

341.406

100,00%

691.919

100,00%

644.834

100,00%

506.917

100,00%

Camelbacks
Compostos p/ 3ºs

Duas Rodas

Lucro Bruto Consolidado

PÁGINA: 97 de 402

Formulário de Referência - 2022 - Borrachas Vipal S.A.

Versão : 7

7. Atividades do emissor / 7.3 - Produção/comercialização/mercados

a. características do processo de produção
Todos os produtos da Companhia são produzidos internamente em suas seis fábricas, três no Rio Grande do Sul, uma
na Bahia, uma nos Estados Unidos e uma na Argentina. O processo produtivo pode ser dividido em cinco segmentos
operacionais:
(i)

Reforma a Frio: os principais produtos deste segmento são as chamadas banda pré-moldada,
caracterizadas pelo processo de produção a frio.
O processo produtivo dessa linha de produto começa com o recebimento da ordem produtiva e seleção das
matérias primas que irão compor a chamada massa do produto. As características técnicas necessárias
para proporcionar o desempenho do produto em condições diversas de rodagem, influenciadas por sua
dureza, resistência ao desgaste e rupturas, determinam os compostos químicos e suas quantidades que
farão parte da mistura.
Esse conjunto de compostos químicos, são pesados e depois misturados em um misturador. O tempo e
intensidade de mistura também variam de acordo com as características desejadas para o produto final.
Após a mistura, o produto passa por um processo de extrusão que dará forma e características especiais.
As bandas pré-moldadas saem da extrusão e partem para o processo de vulcanização na prensa. É nesse
processo que a banda ganha o desenho final e suas ranhuras, características dos pneus. Após, as bandas
seguem para processo de acabamento e em seguida de embalagem.
Após a embalagem, todos os produtos seguem para a área de expedição e, posteriormente, são
distribuídos em seus determinados canais.

(ii)

Reforma a Quente: os principais produtos deste segmento são os chamados camelbacks, caracterizados
pelo seu processo de reforma a quente.
O processo produtivo inicia de maneira semelhante à Reforma a Frio. Porém, a partir do processo de
mistura, o camelback segue caminho distinto.
Os camelbacks saem da extrusão e vão direto para a etapa de embalagem. Esses produtos passam por
um processo produtivo mais curto pois eles são vulcanizados diretamente no reformador no momento da
reforma do pneu, assim ganhando as suas características e formas finais.

(iii)

Compostos de Borrachas: são compostos produzidos com base em formulações dos clientes para o
mercado pneumático e outros.
O processo produtivo dos compostos passa pelo recebimento dos materiais, seleção e pesagem dos
compostos químicos e depois passam pelo processo de mistura no bambury. Após esse processo, partem
diretamente para a embalagem e expedição.

(iv)

Outros: esse segmento operacional abrange processos de mistura e envase (colas, solventes, adesivos,
cimentos) processos de calandragem, corte e embalagem (ligações, anti quebras, orbitiras) e processos
de corte ou extrusão, montagem, vulcanização e embalagem (manchões, remendos, reparos, envelope,
saco de ar, protetores de aro), além de máquinas para o processo de reforma de pneus. Após embalados
os produtos são encaminhados para a expedição.

(v)

Duas Rodas (pneus para motocicleta): este é um segmento que a Borrachas Vipal entrou recentemente.
Toda a sua produção é feita na fábrica da Bahia, que tem uma linha dedicada para a produção de pneus
novos para veículos de duas rodas..
A primeira parte do processo de fabricação de um pneu é a mistura. Nesse processo são misturados vários
elementos químicos de modo a preparar o composto (borracha). Após esta etapa, inicia o processo
sincronizado de fabricação dos materias semi acabados, sendo eles: Emborrachamento e posterior corte
dos tecidos texteis ( Nylon ou Polyester ), extrusão da banda de rodagem e da lateral do pneu. e fabricação
dos talões. O talão passa por uma pequena extrusora, que aplica uma camada de borracha sobre os fios
de aço. Esses fios são enrolados em cilindros que formam o componente.
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Em seguida vem a parte da construção do pneu. Todas as suas partes são aplicadas em uma máquina, parecida com
um tambor. Primeiramente é produzida a carcaça (green tyre). Após o processo de construção, o pneu é colocado em
uma prensa com temperatura, pressão e tempo determinados e moldado com suas características específicas no
processo de vulcanização.
Após a vulcanização os pneus são inspecionados individualmente, identificados, e vão para a área de embalagem e
expedição, estando prontos para serem enviados para os centros de distribuição da Companhia ou para os seus clientes.

b. características do processo de distribuição
O processo de distribuição de todos os produtos em seus segmentos operacionais, isto é, Remorma a Frio, Reforma
a Quente, Compostos de Borracha, Duas Rodas e Outros, ocorre através de embarques marítimos ou rodoviários, a
partir das fábricas, usando exclusivamente o serviço contratado de transporte de terceiros, diretamente aos clientes da
Companhia. Eventuais embarques, são feitos através de cargas compartilhadas, chamadas LCL. Também dentro de
um mínimo volume, são feitos embarques aéreos, para pequenas quantidades, quando há uma urgência no
recebimento de materiais, o que pode estar relacionado a vários eventos.
Quando do envio às subsidiárias no exterior, os carregamentos são entregues em nossos 9 armazéns de terceiros
contratados e 2 próprios,, e a partir deles, distribuídos os produtos aos clientes de acordo com as quantidades e
variações ordenadas. Exceções para processo conhecido internamente como carga direta, onde a filial efetua os
processos de importação e entrega de containers ou caminhões completos diretamente a clientes, sem a passagem
pelos armazéns de distribuição.
No caso de exportações realizadas pela Companhia para seus clientes, nosso processo finaliza, na maioria dos casos,
no embarque do container no navio ou passagem do caminhão pela fronteira terrestre. Já em outros casos, a logística
fica a cargo do cliente importador.
Dentro dos trâmites de exportação estamos sujeitos a inúmeros fatores que influenciam no processo, e que estão fora
de nossa ingerência, como são as ações do navio e seu capitão, quem tem total autonomia para decidir desde se vai
atracar em determinado porto, mesmo dentro do itinerário, até mesmo se determinada carga poderá subir à
embarcação ou não, mesmo que com toda a documentação de embarque em mãos do exportador. O processo também
está sujeito às condições climáticas, sinistros, operações de aduana, receita federal, portos, situações de categoria
profissional e sindical em todas as esferas, como caminhoneiros, portos, receita federal, polícia federal etc., sem
mencionar o caos logístico vivido desde o final do ano 2020, o qual apresentou uma série de fatores extraordinários e
que ainda estamos convivendo.
A dinâmica do mercado de pneus novos é diferente dos produtos para reforma. Os pneus novos para motocicleta da
companhia são vendidos para distribuidores de motopeças. Estes revendem os produtos para varejistas, que, por sua
vez, comercializam os pneus para o consumidor final. A Companhia está inserida basicamente no segmento after
Market.
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Ainda, é importante ressaltar a progressão geométrica de capilaridade desta distribuição, uma vez que para cada
distribuidor regional atendido, este pode vender para até 3000 mil clientes de varejo, o que possibilita a presença em
todo o território nacional.
c. características dos mercados de atuação, em especial:
(i) participação em cada um dos mercados; e (ii) condições de competição nos mercados
Visão geral da indústria de pneus
A indústria de pneus além da sua grande relevância no Brasil, conta com mais de 20 fábricas instaladas de 11 companhias,
conforme ilustrado no mapa abaixo, e com uma rede de distribuição com mais de 4.500 pontos de revenda, segundo
a ANIP, Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos. Em 2020, o setor correspondia por cerca de 28,8 mil
empregos diretos e 819,3 mil indiretos.

Fonte: ANIP
A distribuição de pneus ocorre através de três principais canais de venda:
(i)

Montadoras: vendas destinadas para veículos novos;

(ii)

Mercado de reposição: vendas realizadas para as redes, distribuídas entre os pontos de venda,
atendendo principalmente veículos seminovos; e

(iii)

Exportação: vendas destinadas para o mercado externo.
Principais canais de venda (%)

2017

2018
Reposição

2019
Montadora

2020

Exportação

Fonte: ANIP
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Em 2020, o principal canal de vendas da indústria de pneus foi o mercado de reposição através da rede de
revendedores, representando cerca de 60% das vendas totais do setor no Brasil, seguido pelas montadoras com 24% e
pelas exportações com 16%, de acordo com a ANIP.
A indústria de pneus no Brasil tem uma contribuição relevante no mercado global, tendo exportado em média 16,3
milhões de pneus por ano entre 2006 e 2020, segundo a ANIP.

Fonte: ANIP

Um dos principais impulsionadores da indústria de pneus no Brasil é o alto volume de carros fabricados nacionalmente,
colocando o Brasil como 5ª maior economia na produção de pneus de carga e 7° maior economia na produção de
pneus de passeio, segundo a Associação Brasileira de Reforma de Pneus, ABR, através da revista Pnews edição
número 100.
Através dos gráficos abaixo é possível ver a evolução das vendas de pneus por segmento:

(i)

Pneus de carga: foram vendidos cerca de 8,0 milhões de pneus de carga no Brasil em 2021, com
crescimento médio ponderado anual (CAGR) de 4,4% entre 2015 e 2021, conforme ilustrado no gráfico
abaixo:

Fonte: ANIP
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(ii)

Pneus de passeio: foram vendidos cerca de 29,7 milhões de pneus de passeio no Brasil em 2021, de
acordo com a ANIP. Houve um recuo na produção em 2020, mas com crescimento positivo de 8,8%
no ano de 2021:

Fonte: ANIP

(iii)

Pneus de Motocicleta: a modalidade de pneus de motos abrange os veículos de duas rodas.
Aproximadamente 9,7 milhões de unidades de pneus de motos foram vendidos em 2021,
representando um crescimento médio anual de 1,4% entre 2015 e 2021.
Vale ressaltar que para os dados abaixo, não foi considerado a totalidade das unidades fabricação,
dado que não foram divulgados os números de todos os fabricantes de pneus. Pela área de inteligência
de mercado da Companhia, esse número seria aproximadamente 20,8 milhões para 2021.

Fonte: ANIP
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Crescimento da frota circulante no Brasil
Com um histórico de crescimento da frota circulante no país, o Brasil teve um sólido posicionamento na produção de
veículos. O Brasil ocupou a 9ª posição na produção de veículos em 2020.
Apesar de estar entre os dez maiores produtores de veículos no mundo, o Brasil foi fortemente impactado pela crise
causada pela pandemia do COVID-19, apresentando em 2020 uma queda de 31,6% em relação ao ano anterior.

Fonte: ANFAVEA

Atualmente a frota circulante total no Brasil é composta por mais de 111,0 milhões de veículos, dos quais 59,1 milhões
automóveis, 20,5 milhões veículos pesados e 29,7 milhões de motos em novembro de 2021, de acordo com dados do
Governo Federal e Denatran.
Nos últimos 10 anos, a frota de veículos total apresentou crescimento ponderado médio anual (CAGR) de 4,6%, sendo
que o segmento de veículos de carga teve crescimento a uma taxa superior, de 5,6% no mesmo período, seguido
pelos veículos de motocicletas com 4,9% e veículos de passageiros com 4,0% no mesmo período.

Fonte: IBGE, Denatran, novembro 2021
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Apesar do crescimento na frota circulante dos últimos anos, a idade média da frota de automóveis atingiu seu maior
valor nos últimos 25 anos. Segundo a Sindipeças, a idade média de automóveis foi de 10,0 anos em 2020, 18,9%
superior à idade média em 2013. Já para o segmento de motocicletas, a idade média superou 8,3 anos em 2020 vs.
5,7 anos em 2013, 47,1% superior.

Idade média da frota de automóveis e motos (# anos)

11,0
10,5
10,0
9,5

9,6

8,9

8,9

9,7

10,1

10,3

10,6

9,5

9,7

9,3
8,8

8,5

8,4

11,6

11,3

11,8
10,8

10,0
9,1

9,3

8,3

8,0

7,8
7,3
6,9

6,4

6,1

5,7

2013

2014

2015

Caminhões

2016

Ônibus

2017

2018

Automóveis totais

2019

2020

Motos

Fonte: Sindipeças

Produção de veículos
O Brasil atingiu mais de 2,2 milhões de veículos totais produzidos em 2021, distribuídos entre, 49,6% para carros,
34,7% para motos, 10,5% para veículos comerciais leves, 4,6% para caminhões e 0,5% para ônibus.
Apesar da maior relevância do segmento de automóveis em termos de tamanho de mercado, este foi o mais foi afetado
em 2020 pela pandemia, tendo sua produção anual reduzida de 2,4 milhões de unidades em 2019 para 1,7 milhão de
unidades em 2021.

Fonte: ANFAVEA
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Ao analisar a produção histórica de veículos comerciais leves, nota-se que o segmento apresentou recuperação em
2021, após o impacto causado pela pandemia em 2020, atingindo o maior nível de produção dos últimos 6 anos, com
crescimento médio ponderado anual (CAGR) de 2,3% entre 2015 e 2021, de acordo com dados da ANFAVEA.

Fonte: ANFAVEA

No segmento de caminhões, a produção atingiu mais de 159,0 mil caminhões em 2021, 40,0% superior a 2019, nível
pré- pandemia. Ainda, a produção de caminhões foi o segmento de veículos que melhor performou nos últimos anos,
apresentando um crescimento médio ponderado anual de 13,6% entre 2015 e 2021.

Fonte: ANFAVEA
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No segmento de ônibus, a produção atingiu aproximadamente 19,0 mil veículos produzidos em 2021. O setor,
fortemente afetado pela pandemia do COVID-19, começou a apresentar sinais de recuperação com um crescimento
de 2,6% em relação a produção de 2020 de 18,4 mil veículos.

Fonte: ANFAVEA

No segmento de motos, a produção apresentou o maior valor em unidades desde 2015, alcançando cerca de 1,2
milhão de motocicletas produzidas em 2021, 7,9% superior à 2019, nível pré-pandemia.

Fonte: Abraciclo

Com a expressiva expansão dos serviços de entregas em domicílio e maior adesão ao home office, por conta do
cenário de pandemia global, o mercado de motocicletas apresentou um desempenho positivo na produção em 2021
versus 2019, em 7,9%, mesmo em um cenário de alta volatilidade. De acordo com pesquisa da agência Edelman em
conjunto com a Paypal, a intenção de se realizar pedidos de refeições pela internet ou via aplicativos pelo menos uma
vez na semana aumentou de 40,5% antes da pandemia para 66,1% após a pandemia. Ainda, considerando a intenção
de pedida de refeições todos os dias da semana, o índice aumentou de 14,2% antes da pandemia para 22,1% após a
pandemia. Portanto, é esperado que a tendência de entregas em domicílio se mantenha e sua frequência seja ainda
maior nos próximos anos, impulsionando o segmento de motocicletas.
Emplacamento de veículos
Além do grande volume de produção de veículos no Brasil, nota-se também uma forte capacidade de vendas de
automóveis. Em 2021, foram emplacados cerca de 3.497.077 veículos no Brasil, 10,6% superior ao período anterior,
de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, FENABRAVE.
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O número de veículos emplacados teve desempenho negativo em 21,6% em 2020 versus 2019, fortemente
impactado pela pandemia. Contudo, considerando o ano de 2021, nota-se uma tendência de crescimento no
número de veículos emplacados, com 334 mil veículos emplacados a mais do que no ano anterior, representando
uma variação positiva em 10,6%.

Fonte: Fenabrave

Veículos elétricos
Com o avanço de novas tecnologias, somado a preocupação mundial de adotar medidas para redução da emissão de
gases poluentes, espera-se que o crescimento da frota circulante seja impulsionado por uma maior presença de
veículos elétricos, inclusive ultrapassando as vendas dos veículos a combustão no médio prazo.
O gráfico abaixo reforça a tendência das principais economias do mundo, como Estados Unidos, China e países da
União Europeia, quanto a vendas predominante voltadas para veículos elétricos “xEVs” (Eletric Vehicles). O mercado
brasileiro, por sua vez, segue essa mesma tendência, porém com prazo mais longo para atingir a predominância de
vendas de carros elétricos.

Fonte: ANFAVEA e BCG, Boston Consulting Group
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Investimentos em rodovias no Brasil
Segundo a CNT, Confederação Nacional do Transporte, o Brasil apresenta uma malha rodoviária de mais de 109
mil m2 de extensão, uma das maiores do mundo. A participação do segmento rodoviário nos investimentos em
transporte no Brasil é, consistentemente, a mais relevante, representando em média 65,5% do investimento total
nos últimos 10 anos, segundo o Governo Federal.

Fonte: Governo Federal

Em 2021, foram investidos mais de R$9,0 bilhões em transporte no Brasil, dos quais R$5,7 bilhões destinados para
rodovias. Portanto, ainda haverá forte demanda para uso do transporte rodoviário nos próximos anos.
Além dos altos níveis de investimentos realizados nos últimos anos, há um grande pacote de ofertas previstas para
ocorrer no segmento de rodovias, com ao menos nove licitações marcadas para ocorrer em 2021, segundo o Governo
Federal e Estaduais, gerando R$ 80 bilhões em investimentos através de concessões.
Perspectivas da economia brasileira
A economia brasileira teve recuperação acelerada no pós-pandemia em diversos setores da economia. A tendência
para os próximos anos é de crescimento sustentável, impulsionando os segmentos de automóveis e pneus e, por
sua vez, a reforma de pneus.

Fonte: Banco Central

PÁGINA: 108 de 402

Formulário de Referência - 2022 - Borrachas Vipal S.A.

Versão : 7

7. Atividades do emissor / 7.3 - Produção/comercialização/mercados
Contudo, com o avanço das medidas realizadas para reduzir o efeito da pandemia, como expansões monetárias e
fiscais, gerou-se um expressivo aumento nos preços. Conforme ilustrado no gráfico abaixo, a inflação, medida pelo
IPCA, atingiu 10,64% em 2021, com perspectivas de manutenção em patamar mais elevado no curto prazo, com
possível estabilização a partir de 2023.

Fonte: Banco Central

Com o aumento do IPCA para nível significativamente superior à sua média histórica, a taxa Selic foi elevada na
tentativa de manter um equilíbrio monetário. Porém, apesar da alta ocorrida durante 2021 e expectativa de novas em
2022, nota-se que no longo prazo a tendência é de estabilização, traduzindo-se em um efeito mais de curto prazo.

Fonte: Banco Central
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Ademais, considerando tais fatores acima, há uma tendência de depreciação cambial desde 2019, quando a taxa de
câmbio BRL/USD aumentou de 3,94 em 2019 para 5,65 em 2021, uma alta de 43,4% no período, de acordo com dados
do Banco Central do Brasil.

Fonte: Banco Central

Crescimento dos preços das matérias-primas
O aumento nos preços básicos da economia impactou diversos setores, inclusive a indústria de pneus, alterando
substancialmente os custos de matérias-primas para produção de pneu e, consequentemente, provocando
encarecimento do produto para o consumidor final.
Dentre as principais matérias-primas estão (i) elastômero sintético e naturais, compostos com propriedades elásticas
que podem ser utilizados como borracha para aplicação nas bandagens dos pneus, e (ii) Negro de Fumo, carvão leve
efinamente pulverizado, sendo utilizado principalmente como carga de reforço para borracha.
Os gráficos abaixo ilustram os preços das principais matérias-primas utilizadas no processo de produção de pneus,
indicando o impacto significativo em relação ao patamar de 2019, pré-pandemia.

Fonte: Vipal

REFORMA DE PNEUS
Visão geral do setor de reforma de pneus
O principal mercado de atuação da Vipal é caracterizado pela reforma do pneu usado através de bandas de rodagem e
materiais relacionados à borracha, reinserindo o pneu reformado novamente no mercado, para reutilização.
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No segmento de reforma de pneus, há uma subdivisão de acordo com os tipos de pneus reformados, sendo:
(i)

Pneus de Carga ou TBR (Truck & Buses Radial Tire): categoria inclui pneus de caminhões,
ônibus e veículos mais pesados de modo geral;

(ii)

Pneus de Passeio: categoria inclui pneus para carros de passageiros e veículos comerciais leves; e

(iii)

Pneus Agro ou OTR (Off the Road): categoria inclui pneus de veículos pesados e veículos fora da
estrada, como maquinários agrícolas por exemplo.

A reforma de pneus se distingue em Reforma a Frio, e Reforma a Quente. A Reforma a Frio é feita utilizando-se bandas de
rodagem pré-moldadas para a recapagem de pneus, incluindo outros produtos secundários utilizados no processo de
reforma e aplicação das bandas de rodagem, como protetores de recapagem, pastas químicas para montagem e
desmontagem de pneus, colas, entre outros. A reforma a frio é aquela onde a banda de rodagem já tem o desenho exterior
definido e a banda pronta é aplicada ao pneu pelos reformadores. Os produtos de recapagem são destinados a veículos de
carga, passeio, do segmento do agronegócio e, também, pneus para veículos fora da estrada (off the road, ou “OTR”, abaixo
descritos).
Já na Reforma a Quente, ou “camelbacks”, o perfil de borracha é liso, sem sulcos pré-definidos. Durante o processo
de reforma a quente, o desenho da banda é criado pelos próprios reformadores no pneu em prensas mecânicas de
vulcanização.
O pneu reformado, além de uma opção com custo substancialmente inferior ao do pneu novo, gera um efeito positivo
de economia circular, dada a reutilização da matéria-prima inicial e incentivo para reciclagem.
Atualmente diversos países praticam a reforma de pneus, estando o Brasil posicionado como 2º maior mercado
globalmente com aproximadamente 690 mil pneus de carga reformados por mês, atrás do mercado norte- americano,
conforme ilustrado no gráfico abaixo.

Fonte: Vipal
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Além da representatividade em termos de volume estimado de pneus reformados comparativamente às principais
economias, esse mercado no Brasil tem um perfil de expansão positiva, com crescimento médio ponderado anual
(CAGR) de 2,3% entre 2015 e 2021 no volume de pneus reformados. De acordo com a imagem abaixo, desde 2015,
o segmento vem apresentando um crescimento constante, mesmo diante de cenários de maiores volatilidades, como
por exemplo o advindo da pandemia de COVID-19.

Volume de pneus reformados no Brasil (# milhões)
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Fonte: Vipal

Diante da ausência de pesquisas independentes quanto ao market share nesse setor, a Companhia possui um
mapeamento próprio quanto ao mercado de atuação, com levantamento de dados de diversas fontes, sendo parte
desses comparados com os divulgados pela ABR – Associação Brasileira do Segmento de Reforma de Pneus, e outros
provenientes de sua sólida base de dados dos últimos anos que considera contatos com cada reformador de sua base
de clientes e quantidade de vendas nos últimos anos.
Diante de tantas oportunidades, a Companhia continuará sua busca na identificação das demandas do mercado,
capturando ganhos através do crescimento orgânico tão característico de sua trajetória. Esta estratégia, a qual foi
reforçada ao longo dos últimos anos, juntamente com o seu longo histórico de atuação, permitiu à Companhia a
manutenção da posição de liderança no mercado.
Reforma de pneus: externalidades positivas para a economia circular
A reforma de pneus é economicamente sustentável desde o início de sua prática em 1950. Ao reutilizar pneus usados
por meio do processo de reforma fomentam-se os princípios da economia circular, beneficiando o meio ambiente e a
sociedade.
Segundo estudo de mercado da EY de outubro de 2016, intitulado “The socio-economic impact of truck tyre retreading
in Europe”, o pneu de carga reformado, além de apresentar a mesma performance do pneu novo, possui maior extensão
de vida útil, rodando aproximadamente 220.000 km ao ser reformado apenas uma vez, comparativamente a 120.000
km do pneu novo sem reforma. Um pneu reformado gera economia de aproximadamente 70% nos materiais utilizados,
como petróleo e água, quando comparado à fabricação de um pneu novo, e mais de 24% nas emissões de gás carbônico
(CO2), 21% na poluição do ar e 19% no consumo de água quando comparado ao pneu usado sem reforma.
Adicionalmente, essas economias induzem também uma redução no nível de consumo dos recursos naturais, gerando
externalidades positivas. Por exemplo, através da economia de borracha natural, há uma menor necessidade do uso
das terras agrícolas o que por fim reduz a pressão sobre o desmatamento florestal.
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Fonte: Ernst Young, “The socio-economic impact of truck tyre retreading in Europe”, 2016

Participação no mercado
No mercado nacional, a Companhia figura como uma das maiores companhias no mercado de Reforma a Frio,
possuindo um market share de 37%, e uma das maiores a atuar com Reforma a Quente, possuindo um market share
de 55%, conforme dados apurados pela sua área de inteligência de mercado através de levantamentos realizados pela
própria Companhia,
Já no mercado global, e seguindo a mesma metodologia de estudo indicada acima, bem como números relativos a cada
um dos mercados em que atua, a Companhia responde por um market share de 7,77% do mercado de Reforma a Frio,
e um market share de 9,37% do mercado de Reforma a Quente.

África
América do norte
América do sul (*)
Ásia
Europa
Oceania
Global

Reforma
Reforma
a Frio
a Quente
2,98%
2,60%
4,05%
18,96%
35,95%
55,05%
4,94%
0
5,42%
2,92%
12,04%
0
7,77%
9,37%

(*) Marketshare Global excluindo o Brasil.

Condições de Competição:
No que diz respeito às condições de competição nos mercados em que atua, tanto para os segmentos Reforma a Frio
como para Reforma a Quente, aliado à força da maior Rede de Reformadores da América Latina, a Companhia destacase pela oferta completa do portfólio necessário para a reforma do pneu, sendo reconhecida mundialmente como uma
das maiores fabricantes do segmento. Com uma frente de atuação comercial exclusiva para o segmento, operamos
tanto no mercado de Redes de Reformadores quanto de Reformadores Independentes com nossas marcas,
aumentando a capilaridade e oferta à todos os portes e modelos de reformadores, trabalhando constantemente na
evolução técnica de nossa Rede.
O modelo de atuação da Companhia segue o mesmo modelo adotado por todo o continente americano, ou seja, operase no modelo de rede de reformadores. Já o continente europeu segue o modelo multimarcas ou de operador
independente, ou seja, sem rede autorizada. Por sua vez, o modelo adotado no continente africano e no Oriente Médio
acaba sendo parcialmente na forma de rede de reformadores, e parcialmente na forma de multimarcas com operador
independente.
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DUAS RODAS
O segmento de Duas Rodas representa a atuação da Companhia com a industrialização de pneus novos para motocicletas,
destinados a veículos de até 600cc. Como acima destacado, em novembro de 2021, de acordo com dados do Governo
Federal e Denatran, havia 29,7 milhões de motos em circulação no Brasil. Para o cenário global, ressalta-se que embora
não exista um número oficial referente ao tamanho da frota de veículos sob duas rodas no cenário global, a Companhia
considera que há grande potencial de desenvolvimento, de modo que a Companhia segue realizando estudos de
viabilidade para expansão de seu negócio no mercado internacional. Apesar disso, atualmente cerca de 3 milhões de pneus
são exportados ao ano, o que corresponde a certa de 6% do mercado global, de acordo com levantamentos realizados
pela Companhia.
No Brasil, fatores como perspectivas da economia local, crescimento dos preços das matérias-prima, produção e
emplacamento de veículos, bem como o crescimento da frota atualmente circulante, investimentos em rodovias e a
crescente procura por veículos elétricos, conforme anteriormente destacado, afetam as condições de competição da
Companhia.
A soma das variáveis acima também afeta a Companhia uma vez que, pela sua avaliação, o consumidor final desse produto
está na base da pirâmide econômica e assim, mais sujeito a fatores como inflação e aumento de insumos.
Participação no mercado:
No mercado nacional, com base em dados apurados pela sua área de inteligência de mercado através de levantamentos
realizados pela própria Companhia, e considerando ainda que a Companhia é a mais nova dentre as companhias que
atuam nesse segmento, atualmente, a Companhia ocupa o terceiro lugar na fatia de mercado, possuindo um market share
de 14% do mercado de reposição de pneus novos. Assim como o setor de reforma, este setor também não dispõe de
pesquisas independentes quanto ao market share.
Condições de competição:
No que diz respeito às condições de competição no segmento Duas Rodas, a Companhia oferta seus produtos para
grandes grupos, possuindo, portanto, uma quantidade reduzida de clientes diretos. Dessa forma, a atuação acaba sendo
focada na venda de produtos diretamente para distribuidores, os quais, por sua vez, vendem os produtos para revendas
ou lojas. Essa forma de atuação gera uma economia direta para a Companhia em custos de frete, os quais acabam sendo
incorridos pelo distribuidor, e uma concentração das vendas num público de maior volume de compra.
COMPOSTOS DE BORRACHA E OUTROS
A Companhia trabalha com os maiores fornecedores de matérias-primas do mundo e aliado à qualidade da execução
produtiva dos seus produtos, a Companhia se destaca pela evolução tecnológica constante de seus processos e
investimentos fabris. Junto a isso, os rigorosos controles de qualidade e testagem de todos os compostos produzidos, além
dos baixos níveis de tolerância de variação de composição, asseguramos a nossos clientes a homogeneidade do produto
final.
No segmento de Compostos de Borracha, a Companhia atua na produção e venda de mantas de borracha para fabricantes
de bandas e de pneus novos, revestimento de suspensores, bolsas pneumáticas e alguns componentes industriais. A
venda de seus produtos no segmento Compostos de Borracha acaba sendo focada em empresas que se utilizam dos
produtos, transformando-os no produto final gerado por cada um desses clientes. Dessa forma, no que diz respeito às
condições de competição no segmento de Compostos de Borracha, a Companhia oferta esses compostos com
características técnicas para aplicação no processo de reforma de pneus, mas que podem ser aplicados em outros
processos produtivos, não havendo produções especiais ou com compostos exclusivos (ex. compostos coloridos). Isso
faz com que a gama de clientes nesse segmento seja restrito.
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No segmento Outros, a atuação da Vipal envolve varias outras frentes, como (i) reparo de pneus (produtos destinados a
reparos de pneus e câmaras, tais como telas, remendos e tachões, entre outros, tendo como principais clientes as
borracharias, lojas de concerto de bicicletas e oficinas mecânicas), (ii) máquinas (fabricação de máquinas para reforma de
pneus, cujo os clientes são primordialmente os reformadores), (iii) produtos para indústria (produtos para aplicação por
indústrias, compreendem colas e outros produtos para adesão de borrachas usualmente empregados em máquinas de
diversos setores). Isso inclui, por exemplo, a produção de insumos para recapagem de pneus: (i) bandas de rodagem
planas; (ii) borracha de ligação/orbicushion que garante a aderencia à carcaca do pneu; (iii) cola; (iv) manchões (pad para
reparo de pneus); (v) massas comerciais; (vi) protetores de recapagem; (vii) sacos de ar; (viii) tinta/solvente; (xi)
vipafix/catalisador; e (x) pré-moldado para pneus supergigantes usados em mineradoras. A Companhia ainda atua em
torno de outras 30 a 40 linhas com outras finalidades que permitem sua atuação e se relacionam a pneus. Há também
vários produtos distintos que não são mapeados mas estão inclusos dentro desse segmento de atuação. Dessa forma, a
Companhia oferece o complemento necessário para o processo completo da reforma, reparo de pneus por borracharias e
pontos de apoio.
Participação no mercado:
Dada a quantidade de produtos que podem ser considerados nos segmentos de Compostos de Borracha e Outros, bem como a
inexistência de qualquer registro oficial, de orgão público ou associações da indústria pneumática que compilem os
números de tais segmentos visando estabelecer o tamanho do mercado, e levando-se em consideração estritamente os
dados levantados internamente pela Companhia, a Companhia não possui dados suficientes e também não há pesquisas
independentes que permitam uma informação precisa quanto ao seu market share, tanto no segmento de Compostos de
Borracha quanto em Outros.
Condições de competição:
No que diz respeito às condições de competição no segmento Outros, a Companhia atua vendendo diretamente seus
produtos aos clientes, mas tambem atua ofertando seus produtos (i) para revendas diretas, as quais, por sua vez, vendem
os produtos para borracheiros, (ii) diretamente para reformadoras de pneus (seja na forma de rede de reformadores ou
operador independente), e (iii) diretamente para distribuidores, com um portfólio completo para reparos de pneus e câmaras
de ar, sendo comercializados através de suas lojas físicas, além das lojas online ou por meio de marketplaces.
d. eventual sazonalidade
As vendas da Companhia não são afetadas pela sazonalidade de mercado.
e. principais insumos e matérias primas, informando:
i.

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

As matérias primas utilizadas não estão sujeitas à regulamentação governamental.
ii.

eventual dependência de poucos fornecedores

Pelo fato de os insumos da Companhia serem “commodities” com produção mundial e pulverizada, a Vipal não sofre
eventual dependência de poucos fornecedores.
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iii.

eventual volatilidade em seus preços

Nossa exposição à volatilidade dos custos e demais eventos relacionados aos nossos insumos, os quais estão
suscetíveis à flutuação cambial de forma direta ou indiretamente, poderá causar um efeito material adverso nas nossas
atividades, situação financeira e resultados operacionais. Para minimizar tais riscos, a Companhia monitora
permanentemente as oscilações de preços dos insumos utilizados em seus processos produtivos, de forma a otimizar a
equação do custo do produto vendido. A Companhia trabalha com diferentes fornecedores localizados em diversas
regiões, tais como: Europa, Américas e Ásia, permitindo a gestão de eventuais diferenças na precificação ou eventos
adversos ao funcionamento da cadeia produtiva. Adicionalmente, de forma a mitigar riscos relacionados à matérias
primas, a Companhia trabalha com uma composição de preço de matéria prima por fórmula, assim reduzindo a
volatilidade de preços em cenários adversos.

Matéria Prima

Fornecedores

Indicar se Controlado
pelo Governo

Elastômeros sintéticos

Arlanxeo, Pampa, Goodyear, Synthos, Negromex, Kumho, Versalis,
Voronezh, Reliance, Nizhnekamsk, Sabic e LG

Não

Negro de Fumo

Birla Cubatão, Birla Camaçari, Cabot Mauá, Cabot Campagna, Cabot
Cartagena, Orion Paulínea, Black Cat e Iro

Não

Elastômeros Naturais

QR Quirino, Hevea Tec, Braslátex, Noroeste, ASK, Ituberá, Colitex,
Mavalle, LEE Rubber, Liberian Agricultural Company, Oriental Rubber e
Kuala Krai BP1

Não

Tecidos / Bladders / Fio de Aço

Kodsa, Helon Politex, Performance Indorama / Lanxess, MAE,
Continental / Belgo Bekaert

Não
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(a) montante total de receitas provenientes do cliente
Não aplicável, tendo em vista que nenhum dos clientes da Companhia é responsável por mais de 10% de sua receita
líquida total.
(b) segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente
Não aplicável, tendo em vista que nenhum dos clientes da Companhia é responsável por mais de 10% de sua receita
líquida total.
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a. necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação com
a administração pública para obtenção de tais autorizações
As atividades que compõem o objeto social da Companhia não estão sujeitas a autorizações governamentais no
Brasil. Por outro lado, os processos produtivos da Companhia (produção de artefatos de borracha e pneus de moto)
no Brasil requerem obtenção de licenciamento ambiental, outorgas de direito de uso de recursos hídricos, bem como,
permissões especificas outorgadas pela Polícia Federal (Certificado de Licença de Funcionamento). A Companhia
possui todas as licenças, certificados, autorizações ambientais e alvarás necessários para o desenvolvimento de suas
atividades no Brasil, que são requeridos nos âmbitos federal, estadual e municipal. As unidades fabris situadas na
Argentina e Estados Unidos também seguem à risca todas as exigências locais de funcionamento, assim como as
demais unidades comerciais operam com todas as licenças exigidas para o funcionamento dos escritórios. Nas
operações comerciais, não existem exigências por parte do governo dos países em que atuamos.
A comercialização de pneus de moto no Brasil está submetida a certificação compulsória de produtos a partir de
programa de avaliação de conformidade requerido pelo Inmetro – Instituto nacional de metrologia, qualidade e
tecnologia. A Companhia está sujeita à legislação federal, estadual e municipal aplicáveis ao ramo da indústria de
forma geral, particularmente no que se refere à preservação e conservação do meio ambiente e, portanto, a
Companhia no curso normal de seu negócio necessita de autorizações governamentais para o desempenho de suas
atividades industriais.
A Companhia acredita que historicamente mantém um bom relacionamento com as autoridades governamentais
aplicáveis, tendo obtido e/ou renovado as outorgas, licenças e demais autorizações relevantes necessárias para o
exercício de suas atividades.
Da mesma forma, tem cumprido, em todos os aspectos materiais, as condicionantes e exigências técnicas
relevantes no âmbito de cada autorização obtida nos últimos três exercícios sociais e no exercício em curso, para o
desenvolvimento de suas atividades no atual estágio de seus negócios.
b. política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental e, se for o
caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais de proteção ambiental
A Companhia segue padrões internacionais para sistema de gestão ambiental, mantendo processos que visam
minimizar a poluição, atender requisitos e buscar a melhoria contínua do desempenho ambiental e financeiro. A
Companhia declara seu compromisso ambiental a partir da seguinte política:
“Por mais que a Vipal tenha evoluído e expandido sua atuação, o objetivo foi e segue sendo o mesmo:
prolongar a vida de um pneu. A sustentabilidade está intrínseca no ramo de atuação da Vipal e faz parte
do seu DNA desde a fundação.
Cientes da nossa responsabilidade na preservação do meio ambiente, nos comprometemos a:
 Proteger o meio ambiente por meio da prevenção da poluição e mitigação dos impactos
ambientais adversos gerados nas operações industriais.
 Atender à legislação ambiental e a outros requisitos aplicáveis à organização.
 Desenvolver produtos com melhor desempenho, durabilidade e segurança, otimizando o
ciclo de vida e consumindo menos recursos naturais.
 Melhorar continuamente o sistema de gestão, visando aumentar o desempenho ambiental mediante:
o Uso eficiente de recursos como água, energia elétrica, combustíveis e consumo de materiais.
o Gestão adequada dos resíduos gerados.”
Em relação a tratados internacionais de proteção ambiental a empresa não firmou formalmente nenhum
compromisso oficial, porém segue requisitos e premissas internacionais, como a norma ISO14001.
Nos anos 2020 e 2021, a Companhia investiu R$ 4.718 mil em manutenção e operação do sistema de gestão
ambiental nas unidades de Nova Prata-RS e Feira de Santana-BA.
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Cadastro Ambiental Rural (CAR)
O CAR foi criado pela Lei nº 12.651/2012, sendo obrigatório para imóveis rurais, exigindo o registro público eletrônico,
em âmbito nacional, para fins de controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao
desmatamento. As áreas de reserva legal dos imóveis rurais devem constar no CAR ou devem estar averbadas na
matrícula do imóvel, na eventualidade de não estarem declaradas no CAR.
Algumas operações da Companhia estão inseridas em imóveis rurais e, portanto, devem cumprir obrigações
relacionadas à legislação vigente.
Resíduos
A Companhia possui processos de gestão de resíduos em atendimento as legislações aplicáveis e condicionantes
de licenças de operação. Os Planos de Gerenciamento de resíduos sólidos das unidades determinam os tipos,
quantidades de resíduos gerados e os procedimentos de armazenagem e destinação final.
Além disso, dispõe de equipe e infraestrutura apropriada para a operação adequada de centrais de resíduos classe
I e II em suas respectivas unidades. Rebarbas de borracha vulcanizada são reprocessadas em processos de
criogenia, onde os resíduos são triturados e retornam ao processo produtivo de modo a evitar a destinação de
resíduos e otimizar o processo produtivo.
Tratamento de Efluentes
A Companhia dispõe de estações de tratamento de efluentes em suas unidades visando a qualidade do efluente do
tratado e descarte final. Os parâmetros de efluentes são monitorados e analisados mensalmente, o que garante que
os lançamentos estejam dentro dos limites permitidos. Estas análises são realizadas por empresa especializada.
Trimestralmente os resultados são reportados aos órgãos competentes de acordo com as exigências legais. Isso
tudo reforça o comprometimento da Companhia com o cuidado do meio ambiente.
As penalidades administrativas aplicáveis para o lançamento de efluentes fora dos parâmetros legalmente
estabelecidos, que cause, ou não, poluição efetiva, incluem, dentre outras, embargo da atividade ou da obra, e,
ainda, multas de até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).
Avaliação Ecovadis
A Companhia segue diretrizes de sustentabilidade Ecovadis, onde possui pontuação geral de 61 pontos e selo Prata,
como reconhecimento de duas práticas. A gestão ambiental da Companhia também atende aos critérios Ecovadis,
apresentando um nível de sustentabilidade considerado moderado.
Requisitos legais
A Companhia mantém sistema de controle de requisitos legais de meio ambiente que abrange as esferas Federal,
Estadual e Municipal onde as unidades Vipal estão localizadas: Feira de Santana-BA e Nova Prata-RS.
A Companhia segue as políticas e regulamentações ambientais das demais jurisdições onde exerce suas
atividades, incluindo a obtenção de todas as licenças e autorizações ambientais necessárias.
O licenciamento ambiental segue as premissas das legislações estaduais de órgãos ambientais como Fepam no Rio
Grande do Sul e Inema na Bahia. As atividades industriais das unidades produtivas da Companhia, bem como as
leis e regulamentações ambientais são dinâmicas, gerando a contínua necessidade de obtenção de novas licenças
ambientais e renovação das existentes. A renovação das licenças ocorre conforme previsto na CONAMA 237/97,
mediante registro de protocolo no respectivo órgão ambiental.
“§ 4º - A renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou empreendimento deverá ser
requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade,
fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do
órgão ambiental competente.”
Todas as licenças ambientais possuem observações e exigências técnicas a serem cumpridas pelo empreendedor,
e podem ser canceladas ou não renovadas se alguma das observações ou exigências impostas pela autoridade
competente não forem cumpridas.
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A Companhia busca atuar de forma proativa na obtenção das licenças e autorizações ambientais necessárias às
suas atividades e busca coordenar junto aos órgãos ambientais ações necessárias para atender alterações
potenciais às regulamentações ambientais.
As penalidades administrativas aplicáveis para a instalação, construção, reforma, ampliação ou operação
de atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos naturais, efetiva ou potencialmente poluidores,
sem as devidas licenças ou autorizações dos órgãos ambientais competentes incluem, dentre outras,
embargo da atividade ou da obra, e, ainda, multas de até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). O
desatendimento às condicionantes técnicas estabelecidas nas licenças e autorizações ambientais também
sujeita o infrator às mesmas penalidades ora destacadas.
c. dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes
para o desenvolvimento das atividades
No Brasil, marcas são sinais distintivos visualmente perceptíveis que identificam e distinguem produtos e/ou serviços,
não abarcando, portanto, sinais sonoros, gustativos e/ou olfativos. Em alguns casos, as marcas também possuem a
função de certificar a conformidade de produtos e/ou serviços com determinadas normas e/ou especificações
técnicas.
A Lei nº 9.279/1996 (“Lei da Propriedade Industrial”) dispõe que a propriedade de determinada marca somente pode
ser adquirida por meio do registro concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), autarquia
federal responsável pelo registro de marcas e patentes, e outros direitos de propriedade industrial no Brasil.
Relevante mencionar que, durante o processo de registro, aquele que requereu o registro de determinada marca
(denominado “depositante”) possui apenas uma expectativa de direito de propriedade desta para identificação de
seus produtos ou serviços e o direito de zelar pela integridade material e/ou reputação do sinal requerido.
Após a concessão do registro de marca pelo INPI, o titular da marca passa a deter a propriedade desta em conjunto
com o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, por um período 10 anos, prorrogável por períodos iguais
sucessivos, mediante o pagamento de taxas adicionais ao INPI. Tal requisição precisa ser realizada no último ano
de validade do registro, ou nos seis meses subsequentes ao término do período de vigência do registro.
Ainda, relevante destacar que o registro de determinada marca se extingue pela (i) expiração do prazo de vigência
(quando da não renovação no prazo adequado); ou (ii) renúncia (abandono voluntário do titular ou pelo representante
legal); ou (iii) caducidade (falta de uso da marca); ou (iv) inobservância do disposto no artigo 217 da Lei de
Propriedade Industrial (necessidade da pessoa domiciliada no exterior manter procurador no Brasil), sendo, portanto,
um requisito de manutenção do registro de marca a continuidade de seu uso, nos termos do pedido de registro
depositado junto ao INPI.
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui marcas registradas em seu próprio nome, sendo
que as marcas por ela utilizadas, no Brasil e exterior – um total de 489 marcas – são licenciadas pela Marpal
Administração e Participação Ltda., e estão registradas perante o INPI, conforme listagem contida no item 9.1. A
principal marca que a Companhia utiliza para os seus negócios é a marca VIPAL.
Nomes de Domínio
Um nome de domínio é uma identificação de autonomia, autoridade ou controle dentro da internet. Os nomes de
domínio seguem as regras e procedimentos do Domain Name System (“DNS”), de modo que qualquer nome
registrado no DNS é um nome de domínio. No Brasil, o responsável pelo registro de nomes de domínio, bem como
pela administração e publicação do DNS para o domínio “.br”, a distribuição de endereços de sites e serviços de
manutenção é o Registro.br.
A Companhia é titular de 5 (cinco) nomes de domínios considerados essenciais para seus negócios, quais sejam:
univipal.com.br; vipal.com.br; vipal.com; vipalnet.com.br e ruzi.com.br.

PÁGINA: 120 de 402

Formulário de Referência - 2022 - Borrachas Vipal S.A.

Versão : 7

7. Atividades do emissor / 7.5 - Efeitos da regulação estatal

Desenhos Industriais
Atualmente, a Companhia possui 12 processos de registro de desenhos industriais junto ao
INPI. Patentes
Patentes são títulos de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado aos
inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Em contrapartida,
o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente. Todos os
pedidos tramitam no mais estrito sigilo durante o período de 18 meses (salvo pedido de publicação antecipada pelo
depositante) até o período da publicação na Revista de Propriedade Industrial.
As patentes podem ser de (i) invenção (PI) que são os produtos ou processos que atendem aos requisitos de
atividade inventiva, novidade e aplicação industrial (sua validade é de 20 anos a partir da data do depósito; (ii) modelo
de utilidade (MU) que são os objetos de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente
nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua
fabricação (sua validade é de 15 anos a partir da data do depósito; ou (iii) certificado de adição de invenção (C) que
são os aperfeiçoamentos ou desenvolvimentos introduzidos no objeto da invenção, mesmo que destituído de
atividade inventiva, porém ainda dentro do mesmo conceito inventivo (o certificado será acessório à patente e com
mesma data final de vigência desta).
Uma vez concedido o registro, o titular da patente tem o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de
produzir, colocar à venda, usar, importar produto objeto da patente ou processo ou produto obtido diretamente por
processo patenteado. Terceiros podem fazer uso da invenção somente com a permissão do titular (licença).
Já o depositante de pedido de registro de patente possui apenas uma "expectativa de direito" que somente se
confirmará caso venha a obter a patente. Caso o depositante esteja sofrendo prejuízos por concorrência desleal de
alguém que esteja produzindo o mesmo objeto de sua invenção, o depositante poderá contatar tal concorrente
notificando-o de que, caso o concorrente insista na prática desleal ele poderá, quando obtiver a Carta-Patente,
impetrar uma ação judicial de indenização por perdas e danos, que poderão ser contabilizados a partir da data de
publicação do pedido de patente.
O pedido de registro de patente poderá ser inferido se o INPI considerar que o objeto descrito na patente não é
passível de proteção. Para ser passível de proteção, a tecnologia descrita no documento deve respeitar aquilo que é
permitido pela legislação de propriedade industrial nacional, bem como ser novo (não estar descrito no estado da
técnica), ser inventivo (ou seja, não obvio para um especialista na área) e ter aplicação industrial.
O depositante do pedido e o titular da patente estarão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, denominadas
anuidades. As anuidades deverão ser pagas a partir do segundo aniversário do pedido.
Uma vez concedido o registro da patente, este poderá ser extinto no seguintes casos: (i) pelo término do prazo de
validade, (ii) pela renúncia pela Companhia; (iii) pela declaração de caducidade; (iv) pela falta de pagamento da
retribuição anual;(v) pela inobservância de disposições legais; (vi) pela licença compulsória por decisão
administrativa ou judicial; ou em razão de processo administrativo de nulidade e/ou processo judicial quando: (a) não
tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais; (b) o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto na lei;
(c) o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou (d) no seu
processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão. O processo de
nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no
prazo de 6 meses contados da concessão da patente.
Atualmente, a Companhia possui 46 processos de registro de patente junto ao INPI, sendo titular de todos os registros.
Os segmentos em que a Companhia está inserida são altamente tecnológicos e demandam diferenciação. Desde o
início das suas atividades, a Companhia entendeu a importância de ter uma área de P&D e desenvolveu desde
então diversas patentes. No item 9.1.b, listamos todas as patentes e licenças detidas pela Companhia.
Contratos de Licenciamento
A Marpal Administração e Participações Ltda. licencia contratualmente para a Companhia, as marcas listadas no
item 9.1. deste formulário, para que estas sejam reproduzidas pela Companhia em suas atividades, em seus
produtos e negócios, a título de royalties. Referido contrato de licença está vigente, tendo sido celebrado por prazo
indeterminado.
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a. receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua participação na receita líquida total
do emissor
b. receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na receita líquida total
do emissor
c. receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total do emissor
Seguindo os critérios de divulgação previstos na Governança Corporativa da Vipal, a tabela abaixo contempla os itens
solicitados acima:

(em R$ mil, exceto %)

Período de seis meses findo em
30 de junho de
2022

AV (%)

2021

Exercício social findo em
31 de dezembro de

AV (%)

2021

AV (%)

2020

AV (%)

2019

AV (%)

Mercado interno
Brasil

908.411

68,4%

727.458

68,5%

1.531.678

67,1%

1.213.264

67,2%

1.187.213

71,2%

América do Sul

156.483

11,8%

122.598

11,5%

275.908

12,1%

205.748

11,4%

153.921

9,2%

América do Norte

166.824

12,6%

125.082

11,8%

292.891

12,8%

244.798

13,6%

211.333

12,7%

Europa

49.765

3,7%

47.617

4,5%

103.791

4,6%

74.938

4,2%

58.410

3,5%

América Central

14.408

1,1%

11.090

1,0%

24.541

1,1%

18.520

1,0%

19.310

1,2%

Ásia

13.843

1,0%

11.906

1,1%

21.688

1,0%

16.273

0,9%

15.287

0,9%

Oceania

10.622

0,8%

10.348

1,0%

19.861

0,9%

22.179

1,2%

15.435

0,9%

8.059

0,6%

5.658

0,5%

10.628

0,5%

8.642

0,5%

7.679

0,5%

749.308

32,9%

591.098

32,8%

481.375

28,8%

2.280.986

100,0%

1.804.362

100,0%

1.668.588

100,0%

Mercado externo

África

Receita líquida total

1.328.415

100,0%

1.061.757

100,0%
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7. Atividades do emissor / 7.7 - Efeitos da regulação estrangeira

A Companhia está sujeita à legislação de mais de 90 países, em todos os continentes mencionados no item 7.6,
especificamente no que se refere à regulamentação de suas atividades comerciais, como, por exemplo, as normas locais
de concorrência, societária, de mercado e de circulação e comercialização de mercadorias.
Em termos de fabricação, a Companhia conta atualmente com 2 fábricas no exterior, sendo uma na Argentina e uma nos
Estados Unidos. Com relação a distribuição e comercialização de mercadorias, a Companhia conta atualmente com 11
centros de distribuição no exterior, sendo 9 centros de distribuição para revenda de produtos exportados do Brasil e 2
centros de distribuição nas plantas industriais, estando assim sujeita a regulação do país vigente.
A Companhia conta também com subsidiárias em diversos países, constituídas por equipes comerciais e técnicas, que
estão sujeitas à regulação usual de mercado nessas localidades, em especial nos seus campos de atuação. As exigências
e normas regulatórias destes países podem ser alteradas unilateralmente sem prévio aviso, devendo a Companhia e suas
subsidiárias observá-las. A observância de tais exigências e normas pode eventualmente exigir da Companhia e de suas
subsidiárias dispêndios financeiros adicionais.
Movimentos atípicos, como medidas protecionistas, alteração de legislações, barreiras tarifárias ou quedas de demanda
podem afetar as vendas dos produtos da Companhia. Contudo, a concentração de vendas, seja por país destinatário ou
cliente específico, não é relevante no montante total de vendas da Companhia. As principais regiões nos quais a
Companhia detém clientes estão mencionados no item 7.6 deste Formulário de Referência.
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7. Atividades do emissor / 7.8 - Políticas socioambientais

a. se o emissor divulga informações sociais e ambientais
A Vipal é uma das principais fabricantes mundiais de produtos para reforma e reparos de pneus e câmaras de ar.
Oferece, também, pneus novos, compostos de borracha e produtos para a indústria, sempre se preocupando com
a qualidade e a excelência operacional, com o compromisso com o meio ambiente, a responsabilidade social, a ética
e o profissionalismo.
A Companhia tem trabalhado na racionalização e conscientização do meio ambiente, propondo políticas de
preservação e conservação dos mesmos nas suas unidades fabris e administrativas. Além disso, a Companhia
adota um modelo de gestão com foco em sustentabilidade, somado a elementos como os conceitos de empresas
válidas, o foco do cliente e a cultura da inovação, reforçam o compromisso da Vipal em atuar de forma a equilibrar
seu desempenho econômico e socioambiental. Acreditamos que este conjunto de esforços produzem resultados
merecidos, superiores, duradouros e admiráveis. Nesse sentido, a Companhia declara seu compromisso por meio
das políticas abaixo:
Qualidade
Buscar a melhoria contínua de produtos, processos, serviços e gestão do negócio;
Atender aos requisitos das partes interessadas e oferecer aos clientes produtos e serviços que atendam às suas
necessidades e/ou expectativas.
Meio Ambiente
Por mais que a Vipal tenha evoluído e expandido sua atuação, o objetivo foi e segue sendo o mesmo: prolongar
a vida de um pneu. A sustentabilidade está intrínseca no ramo de atuação da Vipal e faz parte do seu DNA desde
a fundação. Cientes da nossa responsabilidade na preservação do meio ambiente, nos comprometemos em:
•

Proteger o meio ambiente através da prevenção da poluição e mitigação dos impactos ambientais
adversos gerados nas operações industriais;

•

Atender a legislação ambiental e outros requisitos aplicáveis à organização;

•

Desenvolver produtos com melhor desempenho, durabilidade e segurança, otimizando o ciclo
de vida e consumindo menos recursos naturais;

•

Melhorar continuamente o sistema de gestão visando aumentar o desempenho ambiental através
de uso eficiente de recursos (água, energia elétrica, combustíveis e consumo de materiais) e gestão
adequada dos resíduos gerados.

Direitos Humanos
Cientes do nosso compromisso com o respeito aos direitos humanos e às práticas trabalhistas justas, nos
comprometemos em:
•

Promover e difundir os direitos humanos nos relacionamentos com fornecedores, clientes,
prestadores de serviços e com a comunidade em geral, com atenção especial aos grupos de
pessoas vulneráveis, como crianças, deficientes e idosos;

•

Respeitar os direitos humanos de nossos funcionários e prestadores de serviços, cumprindo as leis e
regras trabalhistas aplicáveis, proporcionando condições dignas de trabalho;

•

Promover ações educacionais que viabilizem o crescimento profissional e pessoal dos funcionários,
valorizando sua contribuição;

•

Proporcionar remuneração justa aos nossos funcionários em alinhamento com o mercado de trabalho,
ressalvadas as particularidades de cada região que atuamos, observando os termos dos Acordos e
Convenções Coletivas de Trabalho com seus Sindicatos;
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•

Promover um ambiente de trabalho livre de qualquer tipo de assédio, exploração, abuso ou violência
conforme legislação vigente;

•

Combater o trabalho infantil e quaisquer tipos de práticas de emprego que possam ser
interpretados como trabalho forçado ou compulsório;

•

Respeitar a liberdade de associação e a negociação coletiva em conformidade com as
legislações locais aplicáveis e estabelecer um diálogo construtivo com os Sindicatos;

•

Garantir que cada colaborador seja tratado de forma justa e digna. Qualquer preconceito baseado na
raça, cor, sexo, gênero, idade, religião, etnia, nacionalidade, origem social, situação financeira, opinião
política, deficiência ou qualquer outro fundamento não será tolerado;

•

Proporcionar a todos os colaboradores as mesmas oportunidades de crescimento.

Saúde e Segurança
Cientes de que todos os acidentes podem ser evitados e de que todos somos responsáveis pela sua prevenção,
nos comprometemos a:
•

Assegurar que nenhum trabalho seja executado sem a devida avaliação dos aspectos relativos à Saúde
e à Segurança do funcionário ou dos prestadores de serviços, não podendo a urgência, importância ou
qualquer outra situação ser alegada para justificar o não cumprimento dos requisitos de Segurança e
Saúde Ocupacional;

•

Assegurar que os funcionários tenham o direito de representação junto aos setores de segurança do
trabalho e à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA;

•

Assegurar que o funcionário e os prestadores de serviços tenham o direito de recusa ou interrupção
de uma atividade considerada como de grave e/ou iminente risco para sua segurança e saúde e/ou
de seus companheiros de trabalho;

•

Promover continuamente a conscientização e a capacitação em Saúde e Segurança do
Trabalho dos funcionários prestadores de serviços;

•

Cumprir a legislação vigente sobre Saúde e Segurança, bem como os regulamentos subscritos
pela Vipal Borrachas, tanto pelos funcionários quanto pelos prestadores de serviços;

•

Identificar, avaliar, controlar e mitigar os fatores de riscos à Saúde e à Segurança das pessoas
envolvidas nos processos da Vipal Borrachas, inclusive os que possam atingir a população, de forma a
prevenir acidentes;

•

Promover a melhoria contínua do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, buscando a
melhoria da qualidade de vida, bem-estar dos funcionários, provendo um ambiente de trabalho seguro e
saudável e incentivando o comportamento preventivo.
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Segurança da Informação
A Segurança da Informação busca a proteção contra os vários tipos de ameaças existentes, visando garantir a
continuidade do negócio, a redução da exposição aos riscos e a ampliação das oportunidades de melhoria no
Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI). A Vipal estabelece sua Política de Segurança da
Informação, a qual deve ser atendida por seus profissionais, terceiros, alta direção e partes relacionadas, com o
propósito de atender aos seguintes requisitos:
a) Confidencialidade: assegurar que somente pessoas autorizadas tenham acesso aos sistemas, bem
como às informações dos processos da Vipal;
b) Integridade: garantir que os sistemas e as informações sob sua responsabilidade estejam
adequadamente protegidos contra acessos indevidos, alterações indesejadas, destruições ou divulgações
não autorizadas;
c) Disponibilidade: garantir a continuidade do processamento das informações críticas nos respectivos
processos;
d) Rastreabilidade: garantir o detalhamento do histórico das informações críticas, permitindo acesso
adequado à sua origem e utilização dentro dos processos do Grupo Vipal;
e) Requisitos legais e contratuais: atender aos requisitos legais e contratuais estabelecidos por seus
clientes, partes relacionadas e legislação pertinente;
f) Melhoria contínua: aprimorar continuamente o SGSI.
b. a metodologia seguida na elaboração dessas informações
A Companhia não possui atualmente uma metodologia implementada.
c. se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente
A cada dois anos, a empresa participa de uma avaliação de sustentabilidade na cadeia de valor, por meio da
plataforma Ecovadis. O escopo abrange as fábricas de Nova Prata-RS e a pontuação alcançada pela Vipal é de 61
pontos, nível de sustentabilidade considerado moderado a partir dos critérios desta avaliação. A Ecovadis avalia os
seguintes pilares:
•

Ética;

•

Práticas trabalhistas e direitos humanos;

•

Meio ambiente;

•

Compras sustentáveis.

d. a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas informações
A Companhia dispõe de código de ética e conduta no que tange aos princípios éticos e normas de conduta para fins
de orientação das relações internas e externas de todos os colaboradores Vipal. O código é divulgado junto as partes
interessadas por meio de site ri.vipal.com.br, cartilhas e portal de compras. Adicionalmente, possui um canal de
denúncias denominado Canal Caminho Ético, o qual permite o recebimento de relatos e tratamento de modo isento
e confidencial.
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Não há outras informações relevantes que mereçam atenção.
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8. Negócios extraordinários / 8.1 - Aquisição/alienação ativo relevante

Compra de Performance de Exportação
Em 2020, a Companhia firmou contratos de compra e venda de mercadorias para exportação de commodities com
o propósito de reduzir sua exposição em dólar junto aos bancos através da liquidação antecipada de operações de
Pré- pagamento de Exportação e pela captação de empréstimos em moeda local. As transações de compra e venda
foram intermediadas por empresas de commodities (tradings). Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos contratos
já estava zerado.
Compra de créditos da Marangoni
O principal saldo que compõe a rubrica de outros ativos nas demonstrações financeiras da Companhia é decorrente
de transação, realizada em 30 de junho de 2021, com o Banco do Brasil S.A por meio do termo de cessão em que
o referido banco cedeu e transferiu à Companhia créditos que tinha a receber da Marangoni Tread Latino América
Indústria e Comercio de Artefatos de Borracha Ltda. – em Recuperação Judicial (“MTLA”), pelo montante de R$
29.580, o qual foi registrado contabilmente em “outros ativos”. Os créditos têm como garantia de primeiro grau um
imóvel da MTLA, que tem avaliação de mercado, preparada por especialistas externos, por valor justo de R$ 44.530.
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8. Negócios extraordinários / 8.2 - Alterações na condução de negócios

Nos três últimos exercícios sociais e no exercício social em curso, não houve alterações significativas na forma de
condução dos negócios da Companhia.
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8. Negócios extraordinários / 8.3 - Contratos relevantes

Além dos contratos mencionados no item 15.7 deste Formulário de Referências, nos três últimos exercícios sociais e no
exercício social em curso, não foram celebrados outros contratos relevantes pela Companhia e/ou suas controladas,
não relacionados com suas atividades operacionais.
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8. Negócios extraordinários / 8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.

Nos três últimos exercícios sociais e no exercício social em curso, não foram celebrados contratos relevantes pela
Companhia e/ou suas controladas, não relacionados com suas atividades operacionais.
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9. Ativos relevantes / 9.1 - Outros bens relev. ativo não circulante

Os bens do ativo não-circulante considerados relevantes foram descritos nos itens 9.1.a e 9.1.c.
No item 9.1.a, foram elencadas as unidades fabris, os depósitos, centros de distribuição e escritórios que a Companhia
opera em diversos países. No item 9.1.c, são elencadas as investidas onde a Companhia detém participação.
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9. Ativos relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Centro de distribuição

Brasil

BA

Feira de Santana

Própria

Fábrica

Brasil

BA

Feira de Santana

Própria

Depósito

Brasil

BA

Feira de Santana

Própria

Fábrica 1

Brasil

RS

Nova Prata

Própria

Fábrica 2

Brasil

RS

Nova Prata

Própria

Depósito

Brasil

RS

Nova Prata

Própria

Fábrica

Argentina

Própria

Fábrica

Estados Unidos

Própria
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9. Ativos 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

Marcas

FIGURATIVA NCL(11)
12 / Figurativa

20/07/2031

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

MAXITRUCK NCL(09)
37 / Mista

09/12/2024

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

PÁGINA: 134 de 402

Formulário de Referência - 2022 - Borrachas Vipal S.A.

Versão : 7

9. Ativos relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Marcas

Marcas

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

PROTEFORT NCL(08) 23/10/2027
12 / Nominativa

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

PROTRANS
PROGRAMA DE
ORIENTAÇÃO AO
TRANSPORTADOR
NCL(09) 09 / Mista

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

09/12/2024
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9. Ativos 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

Marcas

PROTRANS
PROGRAMA DE
ORIENTAÇÃO AO
TRANSPORTADOR
NCL(09) 37 / Mista

16/12/2024

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

RAC NCL(08) 12 /
Nominativa

23/10/2027

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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9. Ativos 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

Marcas

RQG NCL(11) 12 /
Nominativa

07/01/2030

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

RQG NCL(11) 17 /
Nominativa

07/01/2030

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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9. Ativos 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

Marcas

RQG NCL(11) 37 /
Nominativa

07/01/2030

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

RQG REFORMA
QUALIFICADA &
GARANTIDA NCL(08)
12 / Mista

01/09/2029

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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9. Ativos 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

Marcas

RQG REFORMA
QUALIFICADA &
GARANTIDA NCL(08)
17 / Mista

08/09/2029

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

RQG REFORMA
QUALIFICADA &
GARANTIDA NCL(08)
37 / Mista

08/09/2029

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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9. Ativos 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

Marcas

RQG REFORMA
QUALIFICADA &
GARANTIDA NCL(09)
37 / Mista

19/05/2025

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

RQG REFORMA
QUALIFICADA &
GARANTIDA NCL(09)
17 / Mista

09/12/2024

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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9. Ativos 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

Marcas

RQG REFORMA
QUALIFICADA &
GARANTIDA NCL(09)
12 / Mista

09/12/2024

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

RUNTREAD NCL(10)
12 / Nominativa

24/04/2028

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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9. Ativos 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

Marcas

RUNTREAD NCL(10)
12 / Mista

03/07/2028

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

RUZI 17.10 /
Nominativa

12/10/2025

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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9. Ativos 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

Marcas

RUZI NCL(08) 12 /
Mista

21/01/2032

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

RUZI NCL(08) 12 /
Nominativa

21/01/2032

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

RUZI 17.10/20 / Mista

10/11/2022

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

RUZI NCL(09) 12 /
Nominativa

05/07/2031

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Marcas

Marcas

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

RUZIFLEX NCL(08) 12 21/01/2032
/ Nominativa

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

RZL NCL(11) 12 /
Nominativa

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

11/02/2030
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Tipo de ativo

Descrição do ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

RZM NCL(11) 12 /
Nominativa

11/02/2030

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

RZP NCL(11) 12 /
Nominativa

11/02/2030

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

RUZIMOLD 17.10 /
Nominativa

04/02/2026

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

RUZIMOLD NCL(08)
17 / Nominativa

11/12/2027

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

RUZINITE 17.10/
Nominativa

28/02/2024

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

RUZISEAL NCL(08) 17 25/02/2029
/ Nominativa

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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Consequência da perda dos direitos

RUZITRED NCL(07) 17 26/06/2027
/ Nominativa

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

SOLVULK 01.90/
Nominativa

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

02/02/2028
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TRAILMAX TR300 NCL 14/05/2023
(09) 12 / Mista

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

TWINLOPE NCL(10)
17 / Nominativa

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

18/04/2027
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9. Ativos 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

Marcas

RZT NCL(11) 12 /
Nominativa

11/02/2030

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

RZU NCL(11) 12 /
Nominativa

11/02/2030

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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9. Ativos 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

Marcas

VD NCL(11) 12 /
Nominativa

11/02/2030

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

VI NCL(11) 12 /
Nominativa

24/03/2030

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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9. Ativos 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

Marcas

VIPACURE 17.20 /
Nominativa

09/02/2028

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

VIPAFIX NCL(08) 01 /
Nominativa

23/10/2027

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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9. Ativos 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

Marcas

VIPAL NCL(08) 17 /
Mista

25/11/2024

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

VIPAL NCL(08) 12 /
Mista

18/11/2024

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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9. Ativos 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

Marcas

VIPAL NCL(08) 01 /
Nominativa

18/03/2028

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

VIPAL NCL(08) 02 /
Nominativa

23/10/2027

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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9. Ativos 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

Marcas

VIPAL NCL(08) 12 /
Nominativa

23/10/2027

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

VIPAL NCL(08) 17 /
Nominativa

18/03/2028

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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9. Ativos 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

Marcas

VIPAL NCL(08) 01 /
Mista

18/03/2028

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

VIPAL NCL(08) 01 /
Mista

18/03/2028

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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9. Ativos 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

Marcas

VIPAL NCL(08) 27 /
Nominativa

29/06/2030

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

VIPAL NCL(08) 37 /
Nominativa

26/02/2028

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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9. Ativos 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

Marcas

VIPAL NCL(08) 37 /
Nominativa

26/02/2028

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

VIPAL NCL(09) 01 /
Mista

06/11/2022

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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9. Ativos 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

Marcas

VIPAL NCL(09) 02 /
Nominativa

06/11/2022

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

VIPAL NCL(09) 09 /
Nominativa

06/11/2022

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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9. Ativos 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

Marcas

VIPAL NCL(09) 09 /
Mista

06/11/2022

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

VIPAL NCL(09) 12 /
Nominativa

06/11/2022

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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9. Ativos 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

Marcas

VIPAL NCL(09) 12 /
Mista

06/11/2022

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

VIPAL NCL(09) 27 /
Mista

06/11/2022

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

PÁGINA: 162 de 402

Formulário de Referência - 2022 - Borrachas Vipal S.A.

Versão : 7

9. Ativos 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

Marcas

VIPAL NCL(09) 37 /
Mista

06/11/2022

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

VIPAL NCL(09) 35 /
Nominativa

20/02/2028

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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9. Ativos 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

Marcas

VIPAL NCL(09) 35 /
Mista

20/02/2028

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

VIPAL NCL(11) 07 /
Nominativa

05/10/2031

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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9. Ativos 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

Marcas

VIPAL NCL(11) 07 /
Figurativa

05/10/2031

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

VIPAL CR300 NCL(10) 22/12/2025
12 / Nominativa

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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9. Ativos 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

Marcas

VIPAL PNEU PLUS
NCL(07) 17 / Mista

26/06/2027

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

VIPAL PNEU PLUS
NCL(08) 09 /
Nominativa

18/08/2029

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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9. Ativos 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

Marcas

VIPAL PNEU PLUS
NCL(08) 37 /
Nominativa

18/08/2029

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

VIPAL PROTRANS
NCL(08) 09 /
Nominativa

01/09/2029

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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9. Ativos 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

Marcas

VIPAL REFORMA
QUALIFICADA &
GARANTIDA NCL(07)
17 / Mista

12/06/2027

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

VIPAL RT NCL(09) 12 / 30/01/2028
Nominativa

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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9. Ativos relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Marcas

Marcas

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

VIPAL ST200 NCL(10) 22/12/2025
12 / Nominativa

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

VIPAL ST300 NCL(10) 22/12/2025
12 / Nominativa

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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9. Ativos 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

Marcas

Vipal ST400 NCL(10)
12 / Nominativa

04/10/2026

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

Vipal ST500 NCL(10)
12 / Nominativa

06/09/2026

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Marcas

Marcas

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

VIPAL TR300 NCL(10) 22/12/2025
12 / Nominativa

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

VIPAL VD L NCL(09)
12 / Nominativa

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

11/06/2023
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

VIPALMOTO NCL(10)
12 / Nominativa

10/02/2026

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

VIPAMOLD 17.10/20 /
Nominativa

21/04/2034

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

VIPAMOLD NCL(08)
12 /Mista

23/10/2027

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

VIPASEAL 17.10/20 /
Nominativa

16/06/2028

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

VIPSTEM 17.10/20 /
Nominativa

14/12/2029

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

VJ NCL(11) 12 /
Nominativa

11/02/2030

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

VL NCL(11) 12 /
Nominativa

10/03/2030

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

VR01 SMART
DUONCL(10) 07 /
Nominativa

15/05/2028

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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Descrição do ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

VR01 SMART DUO
NCL(10) 07 / Mista

15/05/2028

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

VR01 SMART UNO
NCL(10) 07 / Mista

15/05/2028

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

PÁGINA: 176 de 402

Formulário de Referência - 2022 - Borrachas Vipal S.A.

Versão : 7

9. Ativos 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

Marcas

VR01 SMART UNO
NCL(10) 07 /
Nominativa

15/05/2028

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

VT NCL(11) 12 /
Nominativa

10/03/2030

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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Marcas

VU NCL(08) 12 /
Nominativa

14/07/2029

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Patentes

Configuração aplicada 21/05/2029
em envelope p/
recauchutagem
pneumático envelope 2
partes BR 20 2014
012294-5

As patentes podem ser extintas nas seguintes situações: 1)
Falta de pagamento das taxas oficiais do INPI; 2) Falta de
resposta da empresa aos pareceres dos escritórios nacionais;
3) Expiração do prazo de vigência; 4) Renúncia de seu titular; 5)
Caducidade; 6) Inobservância de disposições legais; 7) Pela
licença compulsória por decisão administrativa ou judicial,
conforme previsto no ordenamento jurídico brasileiro e nas
outras jurisdições em que a Companhia é titular de direitos de
propriedade intelectual; 8) Processo administrativo de nulidade;
ou 9) Decisão Judicial.

Caso o registro da patente seja extinto, a
tecnologia nele descrita não poderá ser utilizada
de forma exclusiva pela Companhia, ou seja, a
Companhia poderá utilizá-la, mas não poderá
impedir que terceiros utilizem a tecnologia em
questão. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de patente, em
caso de violação de direitos de terceiros, hipótese
em que poderia ser impedida de continuar
utilizando tais patentes, sem prejuízo do
pagamento de indenizações.

Patentes

Configuração aplicada 21/05/2031
em envelope p/
recauchutagem
pneumático envelope 3
partes BR 20 2014
012293-7

As patentes podem ser extintas nas seguintes situações: 1)
Falta de pagamento das taxas oficiais do INPI; 2) Falta de
resposta da empresa aos pareceres dos escritórios nacionais;
3) Expiração do prazo de vigência; 4) Renúncia de seu titular; 5)
Caducidade; 6) Inobservância de disposições legais; 7) Pela
licença compulsória por decisão administrativa ou judicial,
conforme previsto no ordenamento jurídico brasileiro e nas
outras jurisdições em que a Companhia é titular de direitos de
propriedade intelectual; 8) Processo administrativo de nulidade;
ou 9) Decisão Judicial.

Caso o registro da patente seja extinto, a
tecnologia nele descrita não poderá ser utilizada
de forma exclusiva pela Companhia, ou seja, a
Companhia poderá utilizá-la, mas não poderá
impedir que terceiros utilizem a tecnologia em
questão. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de patente, em
caso de violação de direitos de terceiros, hipótese
em que poderia ser impedida de continuar
utilizando tais patentes, sem prejuízo do
pagamento de indenizações.
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Corpo suporte toroidal 01/12/2025
avulso para coberturas
pneumáticas MU
8601015-8

As patentes podem ser extintas nas seguintes situações: 1)
Falta de pagamento das taxas oficiais do INPI; 2) Falta de
resposta da empresa aos pareceres dos escritórios nacionais;
3) Expiração do prazo de vigência; 4) Renúncia de seu titular; 5)
Caducidade; 6) Inobservância de disposições legais; 7) Pela
licença compulsória por decisão administrativa ou judicial,
conforme previsto no ordenamento jurídico brasileiro e nas
outras jurisdições em que a Companhia é titular de direitos de
propriedade intelectual; 8) Processo administrativo de nulidade;
ou 9) Decisão Judicial.

Caso o registro da patente seja extinto, a
tecnologia nele descrita não poderá ser utilizada
de forma exclusiva pela Companhia, ou seja, a
Companhia poderá utilizá-la, mas não poderá
impedir que terceiros utilizem a tecnologia em
questão. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de patente, em
caso de violação de direitos de terceiros, hipótese
em que poderia ser impedida de continuar
utilizando tais patentes, sem prejuízo do
pagamento de indenizações.

Patentes

Configuração aplicada
a piso DI 6501386-7

14/04/2030

Os desenhos industriais podem ser extintos nas seguintes
situações: 1) Falta de pagamento das taxas oficiais do INPI; 2)
Falta de resposta da empresa aos pareceres dos escritórios
nacionais; 3) Expiração do prazo de vigência; 4) Renúncia de
seu titular; 5) Caducidade; 6) Inobservância de disposições
legais; 7) Pela licença compulsória por decisão administrativa
ou judicial, conforme previsto no ordenamento jurídico brasileiro
e nas outras jurisdições em que a Companhia é titular de
direitos de propriedade intelectual;
8) Processo administrativo de nulidade; ou 9) Decisão Judicial.

Caso o registro do desenho industrial seja extinto,
a aparência ornamental ou embalagem nele
descrita não poderá ser utilizada de forma
exclusiva pela Companhia, ou seja, a Companhia
poderá utilizá-la, mas não poderá impedir que
terceiros utilizem a aparência ornamental ou
embalagem em questão. Há ainda, a possibilidade
de a Companhia sofrer demandas judiciais nas
esferas penal e cível, por uso indevido do
desenho industrial, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais desenhos
industriais, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Patentes

Configuração aplicada 21/06/2030
à banda de rodagem
para pneu DI 65021711

Os desenhos industriais podem ser extintos nas seguintes
situações: 1) Falta de pagamento das taxas oficiais do INPI; 2)
Falta de resposta da empresa aos pareceres dos escritórios
nacionais; 3) Expiração do prazo de vigência; 4) Renúncia de
seu titular; 5) Caducidade; 6) Inobservância de disposições
legais; 7) Pela licença compulsória por decisão administrativa
ou judicial, conforme previsto no ordenamento jurídico brasileiro
e nas outras jurisdições em que a Companhia é titular de
direitos de propriedade intelectual;
8) Processo administrativo de nulidade; ou 9) Decisão Judicial.

Caso o registro do desenho industrial seja extinto,
a aparência ornamental ou embalagem nele
descrita não poderá ser utilizada de forma
exclusiva pela Companhia, ou seja, a Companhia
poderá utilizá-la, mas não poderá impedir que
terceiros utilizem a aparência ornamental ou
embalagem em questão. Há ainda, a possibilidade
de a Companhia sofrer demandas judiciais nas
esferas penal e cível, por uso indevido do
desenho industrial, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais desenhos
industriais, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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Configuração aplicada 11/08/2030
à banda de rodagem
para pneu DI 65029321

Os desenhos industriais podem ser extintos nas seguintes
situações: 1) Falta de pagamento das taxas oficiais do INPI; 2)
Falta de resposta da empresa aos pareceres dos escritórios
nacionais; 3) Expiração do prazo de vigência; 4) Renúncia de
seu titular; 5) Caducidade; 6) Inobservância de disposições
legais; 7) Pela licença compulsória por decisão administrativa
ou judicial, conforme previsto no ordenamento jurídico brasileiro
e nas outras jurisdições em que a Companhia é titular de
direitos de propriedade intelectual;
8) Processo administrativo de nulidade; ou 9) Decisão Judicial.

Caso o registro do desenho industrial seja extinto,
a aparência ornamental ou embalagem nele
descrita não poderá ser utilizada de forma
exclusiva pela Companhia, ou seja, a Companhia
poderá utilizá-la, mas não poderá impedir que
terceiros utilizem a aparência ornamental ou
embalagem em questão. Há ainda, a possibilidade
de a Companhia sofrer demandas judiciais nas
esferas penal e cível, por uso indevido do
desenho industrial, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais desenhos
industriais, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Patentes

Configuração aplicada 11/08/2030
à banda de rodagem
para pneu DI 65029330

Os desenhos industriais podem ser extintos nas seguintes
situações: 1) Falta de pagamento das taxas oficiais do INPI; 2)
Falta de resposta da empresa aos pareceres dos escritórios
nacionais; 3) Expiração do prazo de vigência; 4) Renúncia de
seu titular; 5) Caducidade; 6) Inobservância de disposições
legais; 7) Pela licença compulsória por decisão administrativa
ou judicial, conforme previsto no ordenamento jurídico brasileiro
e nas outras jurisdições em que a Companhia é titular de
direitos de propriedade intelectual;
8) Processo administrativo de nulidade; ou 9) Decisão Judicial.

Caso o registro do desenho industrial seja extinto,
a aparência ornamental ou embalagem nele
descrita não poderá ser utilizada de forma
exclusiva pela Companhia, ou seja, a Companhia
poderá utilizá-la, mas não poderá impedir que
terceiros utilizem a aparência ornamental ou
embalagem em questão. Há ainda, a possibilidade
de a Companhia sofrer demandas judiciais nas
esferas penal e cível, por uso indevido do
desenho industrial, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais desenhos
industriais, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Patentes

Configuração aplicada 11/08/2030
à banda de rodagem
para pneu DI 65029348

Os desenhos industriais podem ser extintos nas seguintes
situações: 1) Falta de pagamento das taxas oficiais do INPI; 2)
Falta de resposta da empresa aos pareceres dos escritórios
nacionais; 3) Expiração do prazo de vigência; 4) Renúncia de
seu titular; 5) Caducidade; 6) Inobservância de disposições
legais; 7) Pela licença compulsória por decisão administrativa
ou judicial, conforme previsto no ordenamento jurídico brasileiro
e nas outras jurisdições em que a Companhia é titular de
direitos de propriedade intelectual;
8) Processo administrativo de nulidade; ou 9) Decisão Judicial.

Caso o registro do desenho industrial seja extinto,
a aparência ornamental ou embalagem nele
descrita não poderá ser utilizada de forma
exclusiva pela Companhia, ou seja, a Companhia
poderá utilizá-la, mas não poderá impedir que
terceiros utilizem a aparência ornamental ou
embalagem em questão. Há ainda, a possibilidade
de a Companhia sofrer demandas judiciais nas
esferas penal e cível, por uso indevido do
desenho industrial, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais desenhos
industriais, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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Configuração aplicada 13/11/2032
à banda de rodagem
para pneu DI 67047106

Os desenhos industriais podem ser extintos nas seguintes
situações: 1) Falta de pagamento das taxas oficiais do INPI; 2)
Falta de resposta da empresa aos pareceres dos escritórios
nacionais; 3) Expiração do prazo de vigência; 4) Renúncia de
seu titular; 5) Caducidade; 6) Inobservância de disposições
legais; 7) Pela licença compulsória por decisão administrativa
ou judicial, conforme previsto no ordenamento jurídico brasileiro
e nas outras jurisdições em que a Companhia é titular de
direitos de propriedade intelectual;
8) Processo administrativo de nulidade; ou 9) Decisão Judicial.

Caso o registro do desenho industrial seja extinto,
a aparência ornamental ou embalagem nele
descrita não poderá ser utilizada de forma
exclusiva pela Companhia, ou seja, a Companhia
poderá utilizá-la, mas não poderá impedir que
terceiros utilizem a aparência ornamental ou
embalagem em questão. Há ainda, a possibilidade
de a Companhia sofrer demandas judiciais nas
esferas penal e cível, por uso indevido do
desenho industrial, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais desenhos
industriais, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Patentes

Configuração aplicada
à pneu de motocicleta
DI 7000113-8

14/01/2035

Os desenhos industriais podem ser extintos nas seguintes
situações: 1) Falta de pagamento das taxas oficiais do INPI; 2)
Falta de resposta da empresa aos pareceres dos escritórios
nacionais; 3) Expiração do prazo de vigência; 4) Renúncia de
seu titular; 5) Caducidade; 6) Inobservância de disposições
legais; 7) Pela licença compulsória por decisão administrativa
ou judicial, conforme previsto no ordenamento jurídico brasileiro
e nas outras jurisdições em que a Companhia é titular de
direitos de propriedade intelectual;
8) Processo administrativo de nulidade; ou 9) Decisão Judicial.

Caso o registro do desenho industrial seja extinto,
a aparência ornamental ou embalagem nele
descrita não poderá ser utilizada de forma
exclusiva pela Companhia, ou seja, a Companhia
poderá utilizá-la, mas não poderá impedir que
terceiros utilizem a aparência ornamental ou
embalagem em questão. Há ainda, a possibilidade
de a Companhia sofrer demandas judiciais nas
esferas penal e cível, por uso indevido do
desenho industrial, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais desenhos
industriais, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Patentes

Configuração aplicada
à pneu de motocicleta
DI 7003808-2

24/09/2035

Os desenhos industriais podem ser extintos nas seguintes
situações: 1) Falta de pagamento das taxas oficiais do INPI; 2)
Falta de resposta da empresa aos pareceres dos escritórios
nacionais; 3) Expiração do prazo de vigência; 4) Renúncia de
seu titular; 5) Caducidade; 6) Inobservância de disposições
legais; 7) Pela licença compulsória por decisão administrativa
ou judicial, conforme previsto no ordenamento jurídico brasileiro
e nas outras jurisdições em que a Companhia é titular de
direitos de propriedade intelectual;
8) Processo administrativo de nulidade; ou 9) Decisão Judicial.

Caso o registro do desenho industrial seja extinto,
a aparência ornamental ou embalagem nele
descrita não poderá ser utilizada de forma
exclusiva pela Companhia, ou seja, a Companhia
poderá utilizá-la, mas não poderá impedir que
terceiros utilizem a aparência ornamental ou
embalagem em questão. Há ainda, a possibilidade
de a Companhia sofrer demandas judiciais nas
esferas penal e cível, por uso indevido do
desenho industrial, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais desenhos
industriais, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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Patentes

Configuração aplicada
à pneu de motocicleta
DI 7000114-6

14/01/2035

Os desenhos industriais podem ser extintos nas seguintes
situações: 1) Falta de pagamento das taxas oficiais do INPI; 2)
Falta de resposta da empresa aos pareceres dos escritórios
nacionais; 3) Expiração do prazo de vigência; 4) Renúncia de
seu titular; 5) Caducidade; 6) Inobservância de disposições
legais; 7) Pela licença compulsória por decisão administrativa
ou judicial, conforme previsto no ordenamento jurídico brasileiro
e nas outras jurisdições em que a Companhia é titular de
direitos de propriedade intelectual;
8) Processo administrativo de nulidade; ou 9) Decisão Judicial.

Caso o registro do desenho industrial seja extinto,
a aparência ornamental ou embalagem nele
descrita não poderá ser utilizada de forma
exclusiva pela Companhia, ou seja, a Companhia
poderá utilizá-la, mas não poderá impedir que
terceiros utilizem a aparência ornamental ou
embalagem em questão. Há ainda, a possibilidade
de a Companhia sofrer demandas judiciais nas
esferas penal e cível, por uso indevido do
desenho industrial, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais desenhos
industriais, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Patentes

Configuração aplicada
à pneu de motocicleta
DI 7000115-4

14/01/2035

Os desenhos industriais podem ser extintos nas seguintes
situações: 1) Falta de pagamento das taxas oficiais do INPI; 2)
Falta de resposta da empresa aos pareceres dos escritórios
nacionais; 3) Expiração do prazo de vigência; 4) Renúncia de
seu titular; 5) Caducidade; 6) Inobservância de disposições
legais; 7) Pela licença compulsória por decisão administrativa
ou judicial, conforme previsto no ordenamento jurídico brasileiro
e nas outras jurisdições em que a Companhia é titular de
direitos de propriedade intelectual;
8) Processo administrativo de nulidade; ou 9) Decisão Judicial.

Caso o registro do desenho industrial seja extinto,
a aparência ornamental ou embalagem nele
descrita não poderá ser utilizada de forma
exclusiva pela Companhia, ou seja, a Companhia
poderá utilizá-la, mas não poderá impedir que
terceiros utilizem a aparência ornamental ou
embalagem em questão. Há ainda, a possibilidade
de a Companhia sofrer demandas judiciais nas
esferas penal e cível, por uso indevido do
desenho industrial, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais desenhos
industriais, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Patentes

Configuração aplicada
à pneu de motocicleta
DI 7000117-0

14/01/2035

Os desenhos industriais podem ser extintos nas seguintes
situações: 1) Falta de pagamento das taxas oficiais do INPI; 2)
Falta de resposta da empresa aos pareceres dos escritórios
nacionais; 3) Expiração do prazo de vigência; 4) Renúncia de
seu titular; 5) Caducidade; 6) Inobservância de disposições
legais; 7) Pela licença compulsória por decisão administrativa
ou judicial, conforme previsto no ordenamento jurídico brasileiro
e nas outras jurisdições em que a Companhia é titular de
direitos de propriedade intelectual;
8) Processo administrativo de nulidade; ou 9) Decisão Judicial.

Caso o registro do desenho industrial seja extinto,
a aparência ornamental ou embalagem nele
descrita não poderá ser utilizada de forma
exclusiva pela Companhia, ou seja, a Companhia
poderá utilizá-la, mas não poderá impedir que
terceiros utilizem a aparência ornamental ou
embalagem em questão. Há ainda, a possibilidade
de a Companhia sofrer demandas judiciais nas
esferas penal e cível, por uso indevido do
desenho industrial, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais desenhos
industriais, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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Patentes

Configuração aplicada
à pneu de motocicleta
DI 7000116-2

14/01/2035

Os desenhos industriais podem ser extintos nas seguintes
situações: 1) Falta de pagamento das taxas oficiais do INPI; 2)
Falta de resposta da empresa aos pareceres dos escritórios
nacionais; 3) Expiração do prazo de vigência; 4) Renúncia de
seu titular; 5) Caducidade; 6) Inobservância de disposições
legais; 7) Pela licença compulsória por decisão administrativa
ou judicial, conforme previsto no ordenamento jurídico brasileiro
e nas outras jurisdições em que a Companhia é titular de
direitos de propriedade intelectual;
8) Processo administrativo de nulidade; ou 9) Decisão Judicial.

Caso o registro do desenho industrial seja extinto,
a aparência ornamental ou embalagem nele
descrita não poderá ser utilizada de forma
exclusiva pela Companhia, ou seja, a Companhia
poderá utilizá-la, mas não poderá impedir que
terceiros utilizem a aparência ornamental ou
embalagem em questão. Há ainda, a possibilidade
de a Companhia sofrer demandas judiciais nas
esferas penal e cível, por uso indevido do
desenho industrial, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais desenhos
industriais, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Patentes

CONFIGURAÇÃO
APLICADA A/EM
INDICADOR DE
DESGASTE
PNEUMÁTICO
(INDICADOR DE
DESGASTE)
BR302019003631-2

08/08/2029

Os desenhos industriais podem ser extintos nas seguintes
situações: 1) Falta de pagamento das taxas oficiais do INPI; 2)
Falta de resposta da empresa aos pareceres dos escritórios
nacionais; 3) Expiração do prazo de vigência; 4) Renúncia de
seu titular; 5) Caducidade; 6) Inobservância de disposições
legais; 7) Pela licença compulsória por decisão administrativa
ou judicial, conforme previsto no ordenamento jurídico brasileiro
e nas outras jurisdições em que a Companhia é titular de
direitos de propriedade intelectual;
8) Processo administrativo de nulidade; ou 9) Decisão Judicial.

Caso o registro do desenho industrial seja extinto,
a aparência ornamental ou embalagem nele
descrita não poderá ser utilizada de forma
exclusiva pela Companhia, ou seja, a Companhia
poderá utilizá-la, mas não poderá impedir que
terceiros utilizem a aparência ornamental ou
embalagem em questão. Há ainda, a possibilidade
de a Companhia sofrer demandas judiciais nas
esferas penal e cível, por uso indevido do
desenho industrial, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais desenhos
industriais, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Patentes

CONFIGURAÇÃO
05/09/2029
APLICADA A/EM
BANDA DE RODAGEM
DE PNEUMÁTICO
(DV-MT) BR 30 2019
004197-9

Os desenhos industriais podem ser extintos nas seguintes
situações: 1) Falta de pagamento das taxas oficiais do INPI; 2)
Falta de resposta da empresa aos pareceres dos escritórios
nacionais; 3) Expiração do prazo de vigência; 4) Renúncia de
seu titular; 5) Caducidade; 6) Inobservância de disposições
legais; 7) Pela licença compulsória por decisão administrativa
ou judicial, conforme previsto no ordenamento jurídico brasileiro
e nas outras jurisdições em que a Companhia é titular de
direitos de propriedade intelectual;
8) Processo administrativo de nulidade; ou 9) Decisão Judicial.

Caso o registro do desenho industrial seja extinto,
a aparência ornamental ou embalagem nele
descrita não poderá ser utilizada de forma
exclusiva pela Companhia, ou seja, a Companhia
poderá utilizá-la, mas não poderá impedir que
terceiros utilizem a aparência ornamental ou
embalagem em questão. Há ainda, a possibilidade
de a Companhia sofrer demandas judiciais nas
esferas penal e cível, por uso indevido do
desenho industrial, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais desenhos
industriais, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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CONFIGURAÇÃO
14/11/2026
APLICADA A/EM
BANDA DE RODAGEM
DE PNEUMÁTICO
(PV15 e PV15 V1) BR
30 2021 002154-4

Os desenhos industriais podem ser extintos nas seguintes
situações: 1) Falta de pagamento das taxas oficiais do INPI; 2)
Falta de resposta da empresa aos pareceres dos escritórios
nacionais; 3) Expiração do prazo de vigência; 4) Renúncia de
seu titular; 5) Caducidade; 6) Inobservância de disposições
legais; 7) Pela licença compulsória por decisão administrativa
ou judicial, conforme previsto no ordenamento jurídico brasileiro
e nas outras jurisdições em que a Companhia é titular de
direitos de propriedade intelectual;
8) Processo administrativo de nulidade; ou 9) Decisão Judicial.

Caso o registro do desenho industrial seja extinto,
a aparência ornamental ou embalagem nele
descrita não poderá ser utilizada de forma
exclusiva pela Companhia, ou seja, a Companhia
poderá utilizá-la, mas não poderá impedir que
terceiros utilizem a aparência ornamental ou
embalagem em questão. Há ainda, a possibilidade
de a Companhia sofrer demandas judiciais nas
esferas penal e cível, por uso indevido do
desenho industrial, em caso de violação de
direitos de terceiros, hipótese em que poderia ser
impedida de continuar utilizando tais desenhos
industriais, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Nome de domínio na internet

univipal.com.br

28/01/2023

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
Impossibilidade de uso do nome de domínio.
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através Adicionalmente, terceiros poderão pedir o registro
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente. A do domínio.
perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial ou decisão
administrativa no âmbito do SACI-Adm; e (v) por expressa
solicitação do requerente do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

ruzi.com.br

06/12/2023

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
Impossibilidade de uso do nome de domínio.
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através Adicionalmente, terceiros poderão pedir o registro
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente. A do domínio.
perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial ou decisão
administrativa no âmbito do SACI-Adm; e (v) por expressa
solicitação do requerente do registro do domínio.

Nome de domínio na internet

vipal.com.br

04/04/2024

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão pedir o registro
do domínio.
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Nome de domínio na internet

vipalnet.com.br

04/10/2027

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i) Impossibilidade de uso do nome de domínio.
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação, Adicionalmente, terceiros poderão pedir o registro
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
do domínio.
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial ou decisão
administrativa no âmbito do SACI-Adm; e (v) por expressa
solicitação do requerente do registro do domínio.

Marcas

RUZI Nominativa 12

19/05/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 17

19/05/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 1

14/04/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 04

19/05/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 12

19/05/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 16

19/05/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

VIPAL Nominativa 17

19/05/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12 e
17

15/03/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01,
12 e 17

15/03/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12

07/09/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 17

07/09/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01

07/09/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

07/09/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

VIPAL Nominativa 12

07/09/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12

16/11/2029

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 17

16/11/2029

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 16

16/11/2029

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 12

16/11/2029

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

16/11/2029

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01

16/11/2029

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

PÁGINA: 187 de 402

Formulário de Referência - 2022 - Borrachas Vipal S.A.

Versão : 7

9. Ativos 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

Marcas

VIPAL Nominativa 04

16/11/2029

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12,
17

28/08/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

24/05/2025

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01

28/08/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

ECO Mista 12

25/11/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUNTREAD Mista 12

25/10/2026

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 17

30/04/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

RUZI Nominativa 12

16/09/2026

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 04

24/05/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01

24/05/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 16

26/05/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

31/10/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL CR300
Nominativa 12

15/10/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL ST200
Nominativa 12

15/10/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

VIPAL ST300
Nominativa 12

15/10/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

Vipal ST400
Nominativa 12

09/09/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

Vipal ST500
Nominativa 12

08/01/2025

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL TR300
Nominativa 12

15/10/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12 e
17

23/05/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01,
12 e 17

23/05/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUNTREAD
Nominativa 12

24/09/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

VIPAL Nominativa 01

25/03/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 04,
12 e 16

25/03/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Mista 17

20/11/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 40
(NICE = 12 e 17)

15/05/2027

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01
(NICE = 1)

15/05/2027

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 40
(NICE = 12 e 17)

15/05/2027

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

20/05/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

ECO Mista 12

29/11/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUNTREAD
Nominativa 12

29/05/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 17

15/10/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 04

22/11/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01

13/08/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

06/07/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL CR300
Nominativa 12

23/01/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

VIPAL ST200
Nominativa 12

23/01/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL ST300
Nominativa 12

23/01/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

Vipal ST400
Nominativa 12

23/01/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

Vipal ST500
Nominativa 12

09/10/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL TR300
Nominativa 12

23/01/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Mista 17

03/05/2026

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa
01/04

05/08/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

ECO Mista 12

28/05/2028

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUNTREAD
Nominativa 12

18/03/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12 e
17

14/03/2028

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 17

12/10/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01

21/09/2029

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa
04,12,16 e 17

05/02/2028

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUNTREAD
Nominativa 12

28/02/2026

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

RUZI Nominativa 12,
17

05/12/2026

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa
01/17

02/12/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 16

03/03/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 04

09/03/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL CR300
Nominativa 12

20/12/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL ST200
Nominativa 12

20/12/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL ST300
Nominativa 12

20/12/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

Vipal ST400
Nominativa 12

09/06/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL TR300
Nominativa 12

20/12/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12

13/04/2028

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Mista 17

06/05/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 12

06/07/2028

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

13/09/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUNTREAD
Nominativa 12

29/04/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

RUZI Nominativa 12

31/08/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 17

23/11/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

06/06/2026

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 04

31/08/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 16

31/08/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 1

28/02/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL CR300
Nominativa 12

12/10/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

VIPAL ST200
Nominativa 12

12/10/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL ST300
Nominativa 12

12/10/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

Vipal ST400
Nominativa 12

21/03/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

Vipal ST500
Nominativa 12

14/08/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL TR300
Nominativa 12

12/10/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

FIGURATIVA
Figurativa 12

20/11/2022

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUNTREAD
Nominativa 12

05/08/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

RUZI Nominativa 17

12/11/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa
1/16/4

16/12/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

10/06/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12/17 29/03/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa
1/12/16/17/4

29/03/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12/17 21/07/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

18/08/2025
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Marcas

VIPAL Nominativa 01

21/07/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

25/11/2027

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

FIGURATIVA
Figurativa 12

20/10/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUNTREAD
Nominativa 12

06/05/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12/17 28/04/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

31/05/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa
1/16/4

29/09/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

RUZI Nominativa 12

14/07/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 17

14/07/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

ECO Mista 12

06/07/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUNTREAD
Nominativa 12

22/05/2025

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 17

22/11/2025

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 12

04/11/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

14/10/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

VIPAL Nominativa 16

14/10/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01

14/10/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 04

14/10/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL CR300
Nominativa 12

26/05/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL ST200
Nominativa 12

26/05/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL ST300
Nominativa 12

02/06/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

Vipal ST400
Nominativa 12

16/07/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Consequência da perda dos direitos

Marcas

Vipal ST500
Nominativa 12

22/08/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL TR300
Nominativa 12

02/06/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

FIGURATIVA
Figurativa 12

05/08/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12

22/10/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 12

09/10/2027

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa
01/02/04/16/17

05/08/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

FIGURATIVA
Figurativa 12

21/07/2029

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Tipo de ativo
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Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

RUNTREAD
Nominativa 12

02/08/2025

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 17

25/04/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01

09/11/2025

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 16

28/11/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 04

24/05/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

13/09/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 17

21/10/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

RUZI Nominativa 12

21/10/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01

21/10/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

21/10/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 12

21/10/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

25/01/2026

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01

17/12/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

ECO Mista 12

03/02/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

RUNTREAD
Nominativa 12

05/09/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 17

13/11/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 04

27/01/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01

28/01/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 16

23/09/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

24/02/2027

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

22/03/2026

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

VIPAL Nominativa 17

13/05/2027

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01,
04, 12, 16, 17

22/06/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12 e
17

18/04/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

05/08/2028

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01,
04 e 16

15/04/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

ECO Mista 12

15/01/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12/17 06/04/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

VIPAL Nominativa 17

07/06/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01

06/04/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa
01/12/17

02/08/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa
01/02/03/04/12/17

15/06/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 17

08/02/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12

08/02/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 04

08/02/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

VIPAL Nominativa 16

08/02/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01

09/02/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

29/11/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12

01/03/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 17

01/03/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 04

01/03/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 12

01/03/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

VIPAL Nominativa 16

01/03/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

22/04/2028

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa12/17 20/05/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa
01/12/17

20/05/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12/17 07/03/2026

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01

19/04/2026

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

17/09/2029

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

PÁGINA: 210 de 402

Formulário de Referência - 2022 - Borrachas Vipal S.A.

Versão : 7

9. Ativos 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

Marcas

RUZI Nominativa 12 e
17

05/01/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01,
04, 12, 16 e 17

05/01/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12

08/03/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 17

08/03/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 17

20/07/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12

12/11/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

18/05/2029

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

VIPAL Nominativa 01

12/11/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 12

12/11/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12,
17

16/08/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01

16/08/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

06/08/2027

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

FIGURATIVA
Figurativa 12

21/12/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUNTREAD
Nominativa 12

20/09/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

RUZI Nominativa 12

16/03/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa
11/05/2023
1/13/17/18/19/2/20/3/4/
6

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 04

16/03/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 16

16/03/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01

07/03/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

03/10/2025

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL CR300
Nominativa 12

30/07/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

VIPAL ST200
Nominativa 12

30/07/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL ST300
Nominativa 12

30/07/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

Vipal ST400
Nominativa 12

30/07/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

Vipal ST500
Nominativa 12

06/02/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL TR300
Nominativa 12

30/07/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12

24/08/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 17

24/08/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

VIPAL Nominativa 01

24/08/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 12

24/08/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

24/08/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa
1/12/16/17/4

29/04/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

ECO Mista 12

15/05/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12/17 17/06/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa
1/16/4

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

26/12/2022
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Marcas

VIPAL Nominativa 17

27/05/2026

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 17

03/03/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12

28/02/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

27/02/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01

25/02/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 12

26/02/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12 e
17

19/03/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

VIPAL Nominativa 01,
04, 12, 16 e 17

19/03/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUNTREAD
Nominativa 12

24/09/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12/17 18/01/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa
01/04/16

18/01/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

30/08/2027

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12,17 02/08/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa
01,12,17

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

02/08/2031
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Marcas

VIPAL Nominativa 17

03/03/2028

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

ECO Mista 12

21/01/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUNTREAD
Nominativa 12

20/09/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12

16/03/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 17

16/03/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01

16/03/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

07/10/2026

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

RUNTREAD
Nominativa 12

23/10/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01

12/07/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 12

12/07/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

12/07/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

ECO Mista 12

27/01/2026

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUNTREAD
Nominativa 12

14/12/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 17

07/01/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

RUZI Nominativa 12

14/02/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 04

31/01/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 12

31/01/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

31/03/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 16

27/05/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01

28/02/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL CR300
Nominativa 12

30/04/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

VIPAL ST200
Nominativa 12

30/04/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL ST300
Nominativa 12

28/05/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

Vipal ST400
Nominativa 12

31/10/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

Vipal ST500
Nominativa 12

08/01/2026

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL TR300
Nominativa 12

28/05/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

ECO Mista 12

07/05/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUNTREAD
Nominativa 12

28/08/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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RUZI Nominativa 12/17 01/07/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa
1/16/17/4

01/07/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 12

22/08/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

15/03/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 04

15/03/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01

15/03/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 12

15/03/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

VIPAL Nominativa 16

15/03/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 02

09/11/2025

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12,17 19/08/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa
01,12,17

19/08/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12/17 20/05/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa
01/12/17

20/05/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

ECO Mista 12

10/12/2029

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

RUZI Nominativa 17

08/02/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12

14/11/2027

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 1, 4, 08/02/2030
12, 16 e 17

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12 e
17

25/03/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01,
12 e 17

25/03/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 17

30/08/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa
1/17/19/2

15/08/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

VIPAL Mista 17

29/07/2025

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12/17 13/05/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa
01/04/12/16/17

13/05/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12,
17

05/03/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01,
04, 12, 16, 17

05/03/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

17/05/2027

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 17

03/01/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

RUZI Nominativa 12

03/01/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 12

03/01/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

03/01/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01

03/01/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12

13/10/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 17

13/10/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01

13/10/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

VIPAL Nominativa 12

13/10/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

13/10/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12 e
17

18/04/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa
01,04,12,16 e 17

18/04/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12

11/05/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 17

11/05/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01

11/05/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

VIPAL Nominativa 02

14/08/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Mista 12 e 17

31/05/2025

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Mista 01, 12 e
17

31/12/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 17

19/04/2028

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12

19/04/2028

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

19/04/2028

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 12

19/04/2028

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

PÁGINA: 228 de 402

Formulário de Referência - 2022 - Borrachas Vipal S.A.

Versão : 7

9. Ativos 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

Marcas

VIPAL Nominativa 01

19/04/2028

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12

06/06/2028

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 17

06/06/2028

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 12

06/06/2028

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01

06/06/2028

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

06/06/2028

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12/17 19/01/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

VIPAL Nominativa 40

02/03/2028

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa
1/12/17

19/01/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12/17 12/07/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01

12/07/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

20/08/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12/17 25/05/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

29/01/2026
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Marcas

RUZI Nominativa 12 e
17

12/01/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01,
04, 12, 16 e 17

12/01/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

ECO Mista 12

10/12/2029

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 17

08/02/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12

14/11/2027

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa
1/12/16/17/4

08/02/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

ECO Mista 12

31/01/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

RUNTREAD
Nominativa 12

02/03/2026

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 17

07/09/2029

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12

01/12/2027

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa
1/16/4

19/03/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 12

09/04/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

22/10/2032

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL CR300
Nominativa 12

22/02/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Marcas

VIPAL ST200
Nominativa 12

22/02/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL ST300
Nominativa 12

22/02/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

Vipal ST400
Nominativa 12

19/03/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

Vipal ST500
Nominativa 12

21/08/2024

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL TR300
Nominativa 12

22/02/2023

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

ECO Mista 35

31/08/2027

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12

23/12/2036

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Consequência da perda dos direitos

Marcas

VIPAL Nominativa 01

31/08/2027

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 16

31/08/2027

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 04

31/08/2027

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

09/02/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL CR300
Nominativa 12

16/05/2028

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL ST200
Nominativa 12

16/05/2028

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL ST300
Nominativa 12

16/05/2028

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Consequência da perda dos direitos

Marcas

Vipal ST400
Nominativa 12

06/04/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

Vipal ST500
Nominativa 12

09/02/2030

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL TR300
Nominativa 12

16/05/2028

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

16/05/2035

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 12

04/01/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

RUZI Nominativa 17

04/01/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 01

04/01/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.
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Descrição do ativo
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Consequência da perda dos direitos

Marcas

VIPAL Nominativa 12

04/01/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Marcas

VIPAL Nominativa 17

04/01/2031

O registro de marca pode ser contestado conforme legislação
local ou pode simplesmente expirar o prazo. Para manutenção
do registro é imprescindível o pagamento de taxas periódicas.

A perda dos direitos sobre uma determinada
marca acarretaria o fim do uso da referida marca.
Neste cenário, a Companhia não conseguiria
impedir que terceiros utilizassem a marca, mesmo
que semelhante, inclusive para produtos ou
serviços concorrentes.

Patentes

CSU PURO MX
318504

31/05/2027

Não é possível assegurar que não ocorra questionamentos de
terceiros sobre o uso e direitos de propriedade intelectual. Para
manutenção dos depósitos e registros é imprescindível o
pagamento de taxas periódicas.

Não é possível quantificar os impactos de uma
eventual perda dos direitos de uma patente. No
caso de perda dos direitos, terceiros poderiam
utilizar patentes idênticas ou semelhantes, uma
vez que o titular perde o direito de exclusividade
de uso.

Patentes

CSU COM PELÍCULA
MU PY 07/21.647

09/07/2027

Não é possível assegurar que não ocorra questionamentos de
terceiros sobre o uso e direitos de propriedade intelectual. Para
manutenção dos depósitos e registros é imprescindível o
pagamento de taxas periódicas.

Não é possível quantificar os impactos de uma
eventual perda dos direitos de uma patente. No
caso de perda dos direitos, terceiros poderiam
utilizar patentes idênticas ou semelhantes, uma
vez que o titular perde o direito de exclusividade
de uso.

Patentes

CSU COM PELÍCULA
PI PY 4303

09/07/2027

Não é possível assegurar que não ocorra questionamentos de
terceiros sobre o uso e direitos de propriedade intelectual. Para
manutenção dos depósitos e registros é imprescindível o
pagamento de taxas periódicas.

Não é possível quantificar os impactos de uma
eventual perda dos direitos de uma patente. No
caso de perda dos direitos, terceiros poderiam
utilizar patentes idênticas ou semelhantes, uma
vez que o titular perde o direito de exclusividade
de uso.

Nome de domínio na internet

vipal.com

20/01/2023

A ausência de renovação do registro pode acarretar na
disponibilidade do referido domínio a terceiros.

Não é possível quantificar os impactos de uma
eventual perda dos domínios. A principal
consequência seria a impossibilidade de uso do
referido domínio pela Companhia e,
eventualmente, o seu uso por um terceiro.
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Marcas

BUFPAL NCL(08) 01 /
Nominativa

23/10/2027

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

VIPAL NCL(08) 01 /
Mista

18/03/2028

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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Marcas

COLAVULK NCL(08)
01 / Nominativa

23/10/2027

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

COLAVULK NCL(08)
12 / Nominativa

23/10/2027

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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Marcas

VIPAL NCL(08) 37 /
Nominativa

26/02/2028

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

COLAVULK NCL(08)
12 / Nominativa

23/10/2027

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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9. Ativos 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

Marcas

CSU NCL(09) 12 /
Nominativa

11/01/2031

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

DV-RL NCL(08) 12 /
Nominativa

14/07/2029

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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9. Ativos 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

Marcas

DV-UMNCL(08) 12 /
Nominativa

14/07/2029

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

DVMT NCL(11) 12 /
Nominativa

11/02/2030

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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9. Ativos 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

Marcas

DVRM NCL(11) 12 /
Nominativa

11/02/2030

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

Marcas

DVRT NCL(11) 12 /
Nominativa

11/02/2030

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.
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9. Ativos relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Marcas

Marcas

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

FIGURATIVA 17.10/20 03/11/2023
/ Figurativa

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

VULK NCL(09) 17 /
Nominativa

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada através do pagamento periódico
de retribuições ao órgão competente. A extinção da marca pode
ocorrer pela expiração do prazo de vigência, sem o pagamento
da respectiva retribuição, pela renúncia do titular, pela
caducidade do direito, pela declaração de nulidade do registro,
ou pela inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de
acordo com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas.
No âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
A Companhia acredita que manterá os direitos
sobre suas atuais marcas, mas não poder excluir
a remota possibilidade de perda de algumas
marcas consideradas estratégicas para a
Companhia, o que poderia acarretar perdas
substanciais. Há ainda, a possibilidade de a
Companhia sofrer demandas judiciais nas esferas
penal e cível, por uso indevido de marca, em caso
de violação de direitos de terceiros, hipótese em
que poderia ser impedida de continuar utilizando
tais marcas, sem prejuízo do pagamento de
indenizações.

12/09/2027

PÁGINA: 243 de 402

Formulário de Referência - 2022 - Borrachas Vipal S.A.

Versão : 7

9. Ativos relevantes / 9.1.c - Participação em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais Unidade)

Borrachas Vipal
Nordeste S.A.

07.857.217/0001-61

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

30/06/2022

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2021

14,620000

0,000000

73.300.479,60

31/12/2020

11,640000

0,000000

83.361.771,03

31/12/2019

8,430000

0,000000

59.006.887,34

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais Unidade)

BH

Feira de Santana

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Fabricação de Artefatos de Borrachas

95,580000

Fabricação de Artefatos de Borrachas

100,000000

Valor mercado
Valor contábil 31/12/2021

962.869.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A atual estrutura societária visa atender de forma eficiente os mercados referentes ao foco da Companhia.
Marangoni Tread North 00.000.000/0000-00
America, Inc.

-

Controlada

Estados Unidos

30/06/2022

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2021

-3,760000

0,000000

0,00

31/12/2020

76,110000

0,000000

0,00

31/12/2019

100,000000

0,000000

0,00

Valor mercado
Valor contábil 31/12/2021

92.962.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A atual estrutura societária visa atender de forma eficiente os mercados referentes ao foco da Companhia.
Vipal Indústria de
Máquinas Ltda.

05.957.233/0001-09

-

Coligada

Brasil

30/06/2022

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2021

-20,650000

0,000000

1.400.119,91

31/12/2020

-66,740000

0,000000

0,00

31/12/2019

2,760000

0,000000

0,00

RS

Nova Prata

Industrial, comércio, importação e
exportação de maquinários

99,990000

Valor mercado
Valor contábil 31/12/2021

8.452.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
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9. Ativos relevantes / 9.1.c - Participação em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais Unidade)

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais Unidade)

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

A atual estrutura societária visa atender de forma eficiente os mercados referentes ao foco da Companhia.
Vipal Participadas de
España S.L.

-

Controlada

Espanha

30/06/2022

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2021

13,500000

0,000000

0,00

31/12/2020

27,540000

0,000000

0,00

31/12/2019

-1,080000

0,000000

0,00

Comércio, importação e exportação

100,000000

Valor mercado
Valor contábil 31/12/2021

43.870.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A atual estrutura societária visa atender de forma eficiente os mercados referentes ao foco da Companhia.
Vipaltec - Pesquisa e
Desenvolvimento
Tecnológico Ltda.

08.295.540/0001-51

-

Controlada

Brasil

30/06/2022

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2021

15,780000

0,000000

0,00

31/12/2020

35,250000

0,000000

0,00

31/12/2019

97,470000

0,000000

0,00

RS

Nova Prata

Testes e análises técnicas

99,990000

Valor mercado
Valor contábil 31/12/2021

2.319.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Companhia utiliza a participação nesta empresa para realização de testes de produtos.
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9. Ativos relevantes / 9.2 - Outras inf. relev. - Ativos Relev.

Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens anteriores.
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10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Os diretores da Companhia apresentam neste item 10 do Formulário de Referência informações que visam permitir aos
investidores e ao mercado em geral analisar a evolução do resultado e a situação financeira da Companhia pela
perspectiva da Administração Os comentários constituem uma opinião sobre a situação patrimonial e financeira da
Companhia, de acordo com os dados apresentados, sendo que a Diretoria não pode garantir que a situação financeira e
os resultados obtidos no passado venham a se reproduzir no futuro. Os comentários a seguir devem ser lidos em conjunto
com as informações contábeis intermediárias da Companhia referentes aos períodos de seis meses findos em 30 de
junho de 2022 e 2021, e as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes aos exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019.
A Companhia continua monitorando os impactos decorrentes da pandemia do COVID-19 e mantém medidas preventivas
e mitigadoras em linha com os direcionamentos estabelecidos pelas autoridades de saúde no que se refere à segurança
de seus colaboradores e continuidade de suas operações. Para maiores informações sobre impactos da COVID-19 nas
atividades da Companhia, vide item 10.9 – “Impactos da COVID-19 nas atividades da Companhia” deste Formulário de
Referência.
Certas tabelas desta seção 10 contêm os termos “AH” e “AV” que significam “Análise Horizontal” e “Análise Vertical”,
respectivamente. A Análise Horizontal compara índices ou itens da mesma rubrica entre um período e o outro. A Análise
Vertical representa (i) o percentual ou item de uma linha em relação às receitas líquidas para os períodos aplicáveis para
os resultados das nossas operações; ou (ii) em relação do ativo total/passivo total e patrimônio líquido, nas datas aplicáveis
para a demonstração do balanço patrimonial da Companhia.
Certas informações constantes deste item 10.1 foram derivadas das informações contábeis intermediárias da Companhia
referentes aos períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2022 e 2021, e das demonstrações financeiras
consolidadas da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, que
estão disponíveis no site da Companhia (ri.vipal.com.br) e no site da CVM (www.cvm.gov.br).
a. condições financeiras e patrimoniais gerais
A Diretoria entende que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes para (i) implementar o
seu plano de negócios e (ii) cumprir com suas obrigações financeiras de curto e longo prazo. Ademais, a Diretoria acredita
que a geração de caixa da Companhia é suficiente para cumprir com suas obrigações financeiras e necessidade de
recursos para execução do seu plano de negócios.
Liquidez Corrente
(em R$ milhares, exceto índices)

Em 30 de junho de

Em 31 de dezembro de

2022

Ativo circulante

2021

2020

2019

1.421.800

1.379.622

1.236.940

867.776

Passivo circulante

945.830

932.736

788.356

663.704

Liquidez Corrente¹

1,50

1,48

1,57

1,31

(1)

O índice de liquidez corrente corresponde a divisão do ativo circulante pelo passivo circulante.

Em 30 de junho de 2022, o Ativo Circulante era de R$ 1.421.800 mil, e superava o Passivo Circulante de R$ 945.830 mil
em um montante de R$ 475.970 mil, representando um índice de liquidez corrente de 1,50. Em 31 de dezembro de 2021,
o Ativo Circulante da Companhia era de R$ 1.379.622 mil, sendo superior em R$ 446.886 mil em relação ao Passivo
Circulante, que foi de R$ 932.736 mil, representando um Índice de Liquidez Corrente (índice que relaciona a liquidez de
curto prazo da Companhia, calculado por meio da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante) de 1,48. Em 31 de
dezembro de 2020, o Ativo Circulante era de R$ 1.236.940 mil, sendo superior em R$ 448.584 mil em relação ao Passivo
Circulante, que foi de R$ 788.356 mil, representando um índice de liquidez corrente de 1,57. Em 31 de dezembro de 2019,
o Ativo Circulante era de R$ 867.776 mil, e superava o Passivo Circulante de R$ 663.704 mil em um montante de R$
204.072 mil, representando um índice de liquidez corrente de 1,31.
Endividamento Geral
(em R$ milhares, exceto %)

Em 30 de junho de

Em 31 de dezembro de

2022

2021

2020

2019

Passivo circulante

945.830

932.736

788.356

663.704

Passivo não circulante

754.013

776.726

841.277

749.222

2.127.512

2.226.318

2.011.865

1.745.557

79,9%

76,8%

81,0%

80,9%

Ativo total
Endividamento Geral¹
(1)

O índice de endividamento geral corresponde a soma do passivo circulante e do passivo não circulante divido pela ativo total.
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Em 30 de junho de 2022, o índice de Endividamento Total (representado pela soma do Passivo Circulante e do Passivo
Não Circulante dividido pelo Ativo Total) foi de 79,9%. Em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, o índice de Endividamento
Total (representado pela soma do Passivo Circulante e do Passivo Não Circulante dividido pelo Ativo Total) foi de 76,70%,
81,00% e 80,90%, respectivamente. A variação verificada em 30 de junho de 2022 quando comparado a 31 de dezembro
de 2021, de 3,1 p.p.,, deve-se principalmente à redução do ativo total entre os dois períodos, com destaque para a redução
do saldo de Créditos com partes relacionadas, que totalizava R$ 137.811 mil em 31 de dezembro de 2021 e passou para
R$ 50 mil em 30 de junho de 2022, uma redução de 99,96%.
b. estrutura de capital
A Administração acredita que a estrutura de capital da Companhia é adequada para atender às necessidades das
operações e está alinhada com as expectativas dos planos de negócios e investimentos da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2019, o Patrimônio Líquido era de R$ 332.631 mil, passando para R$ 382.232 mil em 31 de
dezembro de 2020. Este aumento de R$ 49.601 mil decorreu, principalmente, do lucro líquido gerado pela Companhia no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R$ 95.656 mil, reduzido principalmente de dividendos
distribuídos em 31 de dezembro de 2020, no valor de R$ 21.598 mil; e (ii) ganho na transferência de ações aos sócios da
controladora da Companhia no montante de R$ 12.144 mil.
Em 31 de dezembro de 2020, o Patrimônio Líquido da Companhia era de R$ 382.232 mil, passando para R$ 516.586 mil
em 31 de dezembro de 2021. Este aumento de R$ 134.624 mil também se deu, majoritariamente, pelo lucro líquido auferido
pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R$ 202.651 mil, reduzido
principalmente de (i) dividendos obrigatórios distribuídos referentes a 2021 no montante de R$ 49.400 mil e transferência
de ações aos sócios da controladora da Companhia no montante de R$ 14.248 mil.
Em 31 de dezembro de 2021, o Patrimônio Líquido da Companhia era de R$ 516.856 mil, passando para R$ 427.669 mil
em 30 de junho de 2022. Esta redução de R$ 89.187 mil decorreu, principalmente, da operação societária envolvendo a
aquisição de 98.520 (noventa e oito, quinhentas e vinte) ações pela Companhia no montante de R$ 174.193 mil, com a
utilização de Reserva Especial, compensado pelo lucro líquido de R$ 99.915 mil do período encerrado em 30 de junho de
2022.
A Companhia apresentou, em 30 de junho de 2022 e em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, uma estrutura de capital
equilibrada entre capital próprio e de terceiros, e condizente, na visão da Diretoria, com as atividades da Companhia, na
proporção apresentada na tabela abaixo:
(em R$ milhares, exceto %) – Consolidado

Em 30 de junho de

Em 31 de dezembro de
2021

2020

1.711.958

1.709.462

1.629.633

1.412.926

427.669

516.856

382.232

332.631

2.139.627

2.226.318

2.011.865

1.745.557

Parcela de capital de terceiros¹

80,0%

76,8%

81,0%

80,9%

Parcela de capital próprio²

20,0%

23,2%

19,0%

19,1%

Capital de terceiros (passivo circulante e não circulante)
Capital próprio (patrimônio líquido)
Capital total (terceiros + próprio)

(1)
(2)

c.

2022

2019

A parcela de capital de terceiros corresponde ao passivo circulante acrescido do passivo não circulante dividido pelo total do passivo e do patrimônio líquido.
A parcela de capital próprio corresponde ao quociente da divisão do patrimônio líquido pelo total do passivo e do patrimônio líquido.

capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Em 30 de junho de 2022, a Companhia apresentu um índice de liquidez corrente (calculado por meio da divisão do ativo
circulante pelo passivo circulante) de 1,55. Seu fluxo de caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados nas atividades
operacionais no período encerrado em 30 de junho de 2022 foi de R$ mil conforme verificado em suas demonstrações de
fluxos de caixa apresentadas nas informações financeiras do período.
A Companhia apresentou em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 índices de liquidez corrente (calculado por meio da
divisão do ativo circulante pelo passivo circulante) de 1,48, 1,57 e 1,31, respectivamente. Seu fluxo de caixa e equivalentes
de caixa líquidos gerados nas atividades operacionais nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021,
2020 e 2019 foi de, respectivamente, R$ 122.382 mil, R$ 478.830 mil e R$ 258.349, conforme verificado em suas
demonstrações de fluxos de caixa apresentadas nas demonstrações financeiras consolidadas.
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Considerando a estrutura de capital da Companhia, seu fluxo de caixa e sua posição de liquidez, a Administração acredita
que a Companhia possui plenas condições de honrar os compromissos financeiros de curto e de longo prazo, até a data
deste Formulário de Referência, e caso entenda necessário, a Companhia possui capacidade de contrair novos
empréstimos para financiar sua operação e os seus planos de investimentos.
d.

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

No período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2022 e nos três últimos exercícios sociais, encerrados em 31 de
dezembro de 2021, 2020 e 2019, as principais fontes de financiamento para capital de giro e investimento em ativos não
circulantes da Companhia foram empréstimos e financiamentos de terceiros com operações de adiantamentos de
contratos de câmbio (ACCs), Notas de Crédito à Exportação (NCEs), giro simples, e empréstimos na modalidade FINEP,
conforme descritos no item 10.1(f) abaixo.
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 entende que a sua geração de caixa operacional e os empréstimos e financiamentos continuarão a ser as
principais fontes de recurso para financiar as necessidades de capital que a Administração pretende utilizar no curso
regular dos negócios da Companhia.
Na avaliação da Administração a geração de caixa da Companhia continuará a ser consistente com seu histórico.
Adicionalmente, a Companhia tem tido sucesso em contratar as linhas de crédito com agentes financeiros quando entende
ser necessário.
f.

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

A composição e características do endividamento da Companhia está resumido abaixo:
(em R$ milhares)

Taxa média
ponderada¹

Indexador

Em 30 de junho de

Em 31 de dezembro de

2022

2021

2020

2019

Capital de giro:
Em moeda nacional

15,92% a.a.

CDI / IPCA / Taxa fixa

510.306

553.605

560.979

232.328

4,95% a.a.

Libor / Taxa fixa

50.241

48.636

47.983

41.272

Adiantamento de contrato de câmbio

5,29% a.a.

Libor / Taxa fixa

179.351

141.732

75.770

87.782

Pré Pagamento de exportação

5,11% a.a.

Libor

253.885

304.005

334.285

474.011

-

3.301

5.488

6.142

Em moeda estrangeira

Finimp

-

Finame
Financiamento de contas a pagar
Duplicatas descontadas

-

7,06% a.a.

TJLP / Taxa fixa

63.950

69.472

57.604

61.655

16,65% a.a.

Taxa fixa

100.018

56.205

14.490

35.516

-

-

-

87.338

1.157.751

1.176.956

-

-

Total
(1)

1.096.599 1.026.044

A taxa média ponderada inclui o indexador.

A Companhia acredita que o perfil da dívida é adequado face seus compromissos e geração de caixa, e que está preparada e
tem a capacidade de obter novos recursos no mercado se necessário.
(i)

contratos de empréstimo e financiamento relevantes

A Companhia possui um Contrato Global de Reestruturação firmado com os credores Itaú, Bradesco, BTG, Santander,
Banrisul e BB (quinto aditamento e consolidação datado de 24 de fevereiro de 2022) cujo objeto foi regular os principais
termos e condições das dívidas sujeitas a reestruturação junto aos bancos referidos nos itens (a) a (d) abaixo (“Contrato
Global”). As parcelas do contrato global são pagas trimestralmente, sendo a última parcela vincenda em julho de 2024.O
contrato contém créditos em dólares e em reais. O endividamento em reais é remunerado pelo CDI acrescido de 4,00%
e para os créditos em moeda estrangeira pela Libor acrescida de 5,25%. Por ter atingido determinados índices em 31 de
dezembro de 2021, a Companhia teve anuência de pagar juros anuais de 3,75% e 4,75%, respectivamente. O contrato
foi originalmente assinado em 21 de julho de 2016.
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O saldo das dívidas sujeitas à reestruturação no âmbito do contrato no exercício social encerrado em 30 de junho de 2022
são: saldo de (i) R$ 278.334.087,57 sendo de principal o valor de R$ 274.334.087,57 em dívidas contratadas em reais, e
(ii) USD 55.408.480,00 de saldo, sendo USD 55.203.506,17 de principal em dívidas contratadas em dólares dos Estados
Unidos da América. As dívidas descritas nos itens (a) a (d) abaixo, além de outras, estão relacionadas no âmbito do
Contrato Global como dívidas sujeitas à reestruturação e estão sujeitas aos termos e condições pactuados no âmbito da
reestruturação, bem como o percentual garantido em relação às ações da BVSA é de 40%.
Em 30 de junho de 2022, a Companhia possuía R$ 1.158 mmilhões em empréstimos e financiamentos com instituições
financeiras, dos quais 5 (cinco) contratos representam 35% desses valores em aberto.
A Companhia apresenta cerca de R$ 1.157.751 mil de empréstimos e financiamentos com instituições financeiras, dos
quais 5 (cinco) contratos representam 35% desses valores em 30 de junho de 2022.
a) Instituição ITAÚ – Contrato n° 2011000490 - R$ 155.414 mil captado em 13/11/2020 e vencimento 01/07/2024.
Empréstimo em moeda corrente da Companhia, taxa de CDI+3,75% a.a correspondente a 12,90% a.a., e garantias
“Hipoteca da fábrica II e R$ 10.000 mil em cessão fiduciária de recebíveis + ações da Vipal e controlada FATE SAICI
proporcional ao total da dívida. Saldo em 30/06/2022 é de R$ 120.491 mil.
b) Instituição BRADESCO – Contrato n° TA790943 - USD 24.314, correspondente na data a R$ 101.253 mil captado em
30/09/2019 e vencimento 01/07/2024. Empréstimo em moeda estrangeira “Dolar”, taxa libor +4,75% a.a.. A Companhia
não contratou derivativos, tais como contrato de SWAP ou NDFs relacionados a sua exposição ao risco de variação
cambial e garantias “Hipoteca das salas do edifício CEA Porto Alegre + hipoteca do terreno ao lado na AV. Severo Dullius
+ ações da Vipal e FATE SAICI proporcional ao total da dívida. Em 30 de junho de 2022 o saldo era de USD 18.308 mil.
c) Instituição BTG – Contrato n° CCE 48/19 – R$ 75.064 mil captado em 17/06/2020 e vencimento em 01/07/2024.
Empréstimo em moeda corrente da Companhia, taxa CDI+3,75% a.a e garantias “Hipoteca da fábrica I + hipoteca de
imóvel em Jaguaré SP + alienação de equipamentos da Fáb I + ações da Vipal e FATE SAICI proporcional ao total da
dívida. Saldo em 30 de junho de 2022 o saldo era de R$ 69.900 mil.
d) Instituição BRADESCO – Contrato n° TA790950 - USD 15.157 mil, , captado em 30/09/2019 e vencimento
01/07/2024. Empréstimos em moeda estrangeira “Dolar”, taxa libor +4,75% a.a.e garantias “Hipoteca das salas do edifício
CEA Porto Alegre + hipoteca do terreno ao lado na AV. Severo Dullius + Nações da Vipal e FATE SAICI proporcional ao
total da dívida. Saldo em 30/06/2022 é de USD 11.421 mil.
e) Instituição FINEP – Contrato n° 0918000500 – R$75.010 mil captado em 05/07/2018 e vencimento em 15/05/2028.
Empréstimos em moeda corrente da Companhia, taxa TJLP 4,88% +1% e garantias “Seguro garantia no percentual de
105% saldo devedor + 20% de cessão de recebíveis”. Saldo em 30/06/2022 é de R$ 63.567 mil.
(ii)

outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Os Diretores da Companhia informam que no período de seis meses findo em 30 de junho de 2022 e nos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, a Companhia não possuía quaisquer outras relações de
longo prazo com instituições financeiras além daquelas citadas neste Formulário de Referência e nas demonstrações
financeiras e respectivas notas explicativas.
(iii)

grau de subordinação entre as dívidas

Na data deste Formulário de Referência, não há grau de subordinação entre as dívidas da Companhia. No entanto,
esclarece-se que, em eventual concurso universal de credores, a subordinação entre as obrigações registradas no Passivo
Exigível acontecerá de acordo com o disposto na Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, conforme em vigor: (i) obrigações
sociais e trabalhistas; (ii) impostos a recolher; (iii) créditos com garantia real; (iv) empréstimos e financiamentos; (v) créditos
quirografários; (vi) créditos subordinados; e (vii) dividendos e juros sobre capital próprio.
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(iv)
eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e
contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores
mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições
O Contrato Global obriga a Companhia a cumprir as seguintes principais obrigações: (i) a relação dívida líquida versus
EBITDA, com medição anual que não pode ultrapassar 3,6 vezes em 2022 e 3,2 vezes em 2023; (ii) o CAPEX versus ativo
não-circulante deve obedecer os valores máximos de R$ 65 milhões, R$ 37,5 milhões, R$ 39,4 milhões em 2022, 2023 e
2024 respectivamente; (iii) a distribuição de dividendos é limitada a 25% do lucro líquido; (iv) amortização proporcional dos
credores, com valores excedentes, caso a Margem EBITDA superar 20% da receita líquida e o caixa mínimo for superior
a R$ 50 milhões; (v) amortização dos credores ao valor equivalente a 50% dos recursos líquidos captados junto aos
credores, de forma proporcional aos valores devidos a cada credor caso ocorra algum aporte à Companhia; (vi) caso a
FATE SAICI seja vendida, os recursos recebidos deverão ser revertidos em 100% para a liquidação da dívida dos credores
do CG, de forma proporcional a cada um; e (vii) na hipótese de venda de ativos o correspondente a 75% do valor líquida
deverá ser utilizado para amortização da dívida do Contrato Global.
Adicionalmente, a Companhia assinou o quinto aditivo ao Contrato Global de reperfilamento de empréstimos, cuja vigência
iniciou em 24 de fevereiro 2022, data do referido aditivo.
Este aditivo não prevê alterações de taxas e prazos das dívidas relacionadas, sendo as principais alterações
previstas no documento as seguintes: (i) restrição à liquidação de mútuos com partes relacionadas pessoas
físicas em data anterior a liquidação dos contratos de empréstimos; (ii) restrição de aquisição de empresas ou
aumento de participação acionária existente sem prévia aprovação dos credores; e (iii) entrega de relatórios de
monitoramento trimestrais com base nos balancetes.
g.

limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

A Companhia não possuía, 30 de junho de 2022 e em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, quaisquer empréstimos e
financiamentos com limites de utilização disponíveis e não tomados, dadas as limitações previstas no Contrato Global.
Além disso, esclarece- se que o relacionamento da Companhia com instituições financeiras de primeira linha permite o
acesso a linhas de créditos adicionais, na hipótese de haver necessidade.
h.

alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS LINHAS DE RESULTADO
As informações financeiras apresentadas e as variações relevantes analisadas a seguir foram derivadas das informações
trimestrais dos períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2022 e 2021, e das demonstrações financeiras
consolidadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, preparadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas de IFRS, aplicáveis às empresas no Brasil registradas na CVM.
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DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2021 COMPARADO AO PERÍODO DE SEIS MESES FINDO
EM 30 DE JUNHO DE 2020.
(em R$ milhares, exceto %)
Receita líquida de vendas

Período de seis meses findo em 30 de junho de
2022

AV (%)

2021

AV (%)

AH (%)

1.328.415

100,0%

1.061.757

100,0%

25,1%

-938.379

-70,6%

-720.351

-67,8%

30,3%

390.036

29,4%

341.406

32,2%

14,2%

Receitas (despesas) operacionais

-230.627

-17,4%

-164.782

-15,5%

40,0%

Despesas com vendas

-139.556

-10,5%

-83.862

-7,9%

66,4%

-99.481

-7,5%

-85.929

-8,1%

15,8%

0

0,0%

690

0,1%

-100,0%

8.410

0,6%

4.319

0,4%

94,7%

159.409

12,0%

176.624

16,6%

-9,7%

Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto

Despesas administrativas e gerais
Resultado de Equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas), líquidas

Resultado operacional
Receitas financeiras

200.371

15,1%

141.793

13,4%

41,3%

Despesas financeiras

-258.576

-19,5%

-176.505

-16,6%

46,5%

Resultado financeiro, líquido

-58.205

-4,4%

-34.712

-3,3%

67,7%

Resultado antes dos impostos sobre o lucro

101.204

7,6%

141.912

13,4%

-28,7%

Imposto de renda e contribuição social - corrente

-17.904

-1,3%

-27.579

-2,6%

-35,1%

Imposto de renda e contribuição social - diferido

16.615

1,3%

13.818

1,3%

20,2%

Lucro líquido do exercício

99.915

7,5%

128.151

12,1%

-22,0%
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Receita líquida de vendas
No período de seis meses findo em 30 de junho de 2022, a receita líquida de vendas da Companhia aumentou em 25,1%
ou R$ 266.658 mil, passando de R$ 1.061.757 mil, no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, para R$
1.328.415 mil, no período de seis meses findo em 30 de junho de 2022. O aumento das receitas foi devido a um aumento
no preço médio dos produtos da Companhia, combinado com expansão de volumes vendidos. O aumento nos volumes
totais vendidos no 1º semestre de 2022, ante os volumes negociados no mesmo período do ano anterior de 2021 foi de
10,84%. O aumento no preço médio no semestre findo em 30 de junho de 2022 foi de 15,73%, ante os preços negociados
no mesmo período do ano anterior de 2021.
(em R$ milhares, exceto %)

Período de seis meses findo em 30 de junho de
2022

AV (%)

2021

AV (%)

AH (%)

Reforma a frio
Mercado interno

409.899

30,9%

339.032

31,9%

20,9%

Mercado externo

479.057

36,1%

345.672

32,6%

38,6%

Mercado interno

208.074

15,7%

162.331

15,3%

28,2%

Mercado externo

63.422

4,8%

59.932

5,6%

5,8%

Mercado interno

52.840

4,0%

32.956

3,1%

60,3%

Mercado externo

33.624

2,5%

23.268

2,2%

44,5%

Mercado interno

112.885

8,5%

88.294

8,3%

27,9%

Mercado externo

2.741

0,2%

1.362

0,1%

101,2%

Mercado interno

124.739

9,4%

104.975

9,9%

18,8%

Mercado externo

88.593

6,7%

70.765

6,7%

25,2%

-247.459

-18,6%

-166.830

-15,7%

48,3%

1.328.415

100,0%

1.061.757

100,0%

25,1%

Camelbacks

Compostos para terceiros

Duas rodas

Outros

Eliminação
Receita líquida total

A tabela abaixo apresenta a quebra da receita líquida da Companhia por geografia para os períodos indicados:
(em R$ milhares, exceto %)

Período de seis meses findo em 30 de junho de
2022

AV (%)

2021

AV (%)

AH (%)

Mercado interno
Brasil

908.411

68,4%

727.458

68,5%

24,9%

América do Sul

156.483

11,8%

122.598

11,5%

27,6%

América do Norte

33,4%

Mercado externo
166.824

12,6%

125.082

11,8%

Europa

49.765

3,7%

47.617

4,5%

4,5%

América Central

14.408

1,1%

11.090

1,0%

29,9%
16,3%

Ásia

13.843

1,0%

11.906

1,1%

Oceania

10.622

0,8%

10.348

1,0%

2,6%

8.059

0,6%

5.658

0,5%

42,4%

1.328.415

100,0%

1.061.757

100,0%

25,1%

África
Receita líquida total

Reforma a frio. No mercado interno, a receita líquida da Companhia no segmento de reforma a frio aumentou R$ 70.867
mil, ou 20,9%, principalmente devido a uma expansão no preço médio do segmento de 30,4%, compensado parcialmente
por uma redução de volume de 7,3%. No mercado externo, a receita líquida da Companhia no segmento de reforma a
frio aumentou R$ 133.385 mil, ou 38,6%, principalmente devido a uma expansão no preço médio do segmento de 6,4%,
combinado com aumento de volume de 30,2%.
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Camelbacks. No mercado interno, a receita líquida da Companhia no segmento de camelbacks aumentou R$ 45.743 mil,
ou 28,2%, principalmente devido a uma expansão no preço médio do segmento de 34,3%, compensado parcialmente por
uma redução de volume de 4,5%. No mercado externo, a receita líquida da Companhia no segmento de camelbacks
aumentou R$ 3.490 mil, ou 5,8%, principalmente devido a uma expansão no preço médio do segmento de 9,0%,
compensado parcialmente por uma redução no volume vendido de 2,9%.
Compostos para terceiros. No mercado interno, a receita líquida da Companhia no segmento de compostos para
terceiros aumentou R$ 19.884 mil, ou 60,3%, principalmente devido a uma expansão no preço médio do segmento de
9,9%, combinado com aumento de volume de 45,9%. No mercado externo, a receita líquida da Companhia no segmento
de compostos para terceiros aumentou R$ 10.356 mil, ou 44,5%, principalmente devido a uma expansão no preço médio
do segmento de 32,8%, combinado com aumento de volume de 8,8%.
Duas rodas. No mercado interno, a receita líquida da Companhia no segmento de duas rodas aumentou R$ 24.591 mil,
ou 27,9%, principalmente devido a uma expansão no preço médio do segmento de 25,7%, combinado com aumento de
volume de 1,7%. No mercado externo, a receita líquida da Companhia no segmento de duas rodas aumentou R$ 1.379
mil, ou 101,2%, principalmente devido ao aumento no volume vendido de 397,3%, compensado parcialmente por uma
redução no preço médio do segmento de 59,5%.
Outros. No mercado interno, a receita líquida da Companhia no segmento de outros aumentou R$ 19.764 mil, ou 18,8%,
principalmente devido a uma expansão no preço médio do segmento de 26,7%, compensado parcialmente por uma
redução de volume de 6,2%. No mercado externo, a receita líquida da Companhia no segmento de outros aumentou R$
17.828 mil, ou 25,2%, principalmente devido ao aumento no volume vendido de 30,1% compensado parcialmente por
uma redução no preço médio do segmento de 3,8%.
Eliminação. Para eliminar os efeitos de transações de vendas entre partes relacionadas a Companhia deduziu R$ 247.459
mil e R$ 166.830 mil da receita líquida nos períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2022 e 2021,
respectivamente, sendo as principais: Vipal Rubber (Estados Unidos),Vipal S.A (Argentina), Cauchos (México) e Vipal
Chile.

Custos dos Produtos Vendidos
O custo dos produtos vendidos da Companhia aumentou no período de seis meses findo em 30 de junho de 2022 em
30,3% ou R$ 218.028 mil, saindo de um custo dos produtos vendidos de R$ 720.351 mil do período de seis meses findo
em 30 de junho de 2021 e apresentou no período de seis meses findo em 30 de junho de 2022 em um saldo de R$ 938.379
mil. O aumento verificado nos custos dos produtos vendidos no período de seis meses findo em 30 de junho de 2022 está
atrelado ao aumento dos volumes vendidos na ordem de 10,8% em relação ao período de seis meses findo em 30 de
junho de 2021 e um aumento do custo médio de aquisição de matéria prima em 21,70%.
(em R$ milhares, exceto %)

Período de seis meses findo em 30 de junho de
2022

AV (%)

2021

AV (%)

AH (%)

Reforma a frio
Mercado interno

-289.428

30,8%

-223.613

31,0%

29,4%

Mercado externo

-351.406

37,4%

-240.303

33,4%

46,2%

Mercado interno

-186.991

19,9%

-142.704

19,8%

31,0%

Mercado externo

-56.671

6,0%

-48.533

6,7%

16,8%

Mercado interno

-44.057

4,7%

-26.640

3,7%

65,4%

Mercado externo

-28.990

3,1%

-19.497

2,7%

48,7%

Mercado interno

-80.541

8,6%

-67.586

9,4%

19,2%

Mercado externo

-2.190

0,2%

-1.029

0,1%

112,8%

Mercado interno

-81.079

8,6%

-69.793

9,7%

16,2%

Mercado externo

-61.571

6,6%

-44.524

6,2%

38,3%

244.545

-26,1%

163.871

-22,7%

49,2%

-938.379

100,0%

-720.351

100,0%

30,3%

Camelbacks

Compostos para terceiros

Duas rodas

Outros

Eliminação
Custo dos produtos vendidos total
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Reforma a frio. No mercado interno, o custo dos produtos vendidos da Companhia no segmento de reforma a frio
aumentou R$ 65.815 mil, ou 29,4%, principalmente devido ao aumento do custo médio de aquisição de matéria prima que
ocasionou um aumento de custo no segmento de 39,6%, compensado parcialmente por uma redução do volume vendido
no mesmo período, na ordem de 7,3%,. No mercado externo, o custo dos produtos vendidos da Companhia no segmento
de reforma a frio aumentou R$ 111.103 mil, ou 46,2%, principalmente devido ao aumento do volume vendido no mesmo
período, na ordem de 30,2%, combinado com aumento do custo médio de aquisição de matéria prima que ocasionou um
aumento de custo no segmento de 12,3%.
Camelbacks. No mercado interno, o custo dos produtos vendidos da Companhia no segmento de camelbacks aumentou
R$ 44.287 mil, ou 31,0%, principalmente devido ao aumento do custo médio de aquisição de matéria prima que ocasionou
um aumento de custo no segmento de 37,3%, compensado parcialmente por uma redução do volume vendido no mesmo
período, na ordem de 4,5%. No mercado externo, o custo dos produtos vendidos da Companhia no segmento de
camelbacks aumentou R$ 8.138 mil, ou 16,8%, principalmente devido ao aumento do custo médio de aquisição de matéria
prima que ocasionou um aumento de custo no segmento de 20,3%, compensado parcialmente por uma redução do volume
vendido no mesmo período, na ordem de 2,9%.
Compostos para terceiros. No mercado interno, o custo dos produtos vendidos da Companhia no segmento de
compostos para terceiros aumentou R$ 17.417 mil, ou 65,4%, principalmente devido ao aumento no volume vendido no
mesmo período, na ordem de 45,9% combinado com aumento do custo médio de aquisição de matéria prima que
ocasionou um aumento de custo no segmento de 13,4%. No mercado externo, o custo dos produtos vendidos da
Companhia no segmento de compostos para terceiros aumentou R$ 9.493 mil, ou 48,7%, principalmente devido ao
aumento do volume vendido no mesmo período, na ordem de 8,8%, combinado com aumento do custo médio de aquisição
de matéria prima que ocasionou um aumento de custo no segmento de 36,6%.
Duas rodas. No mercado interno, o custo dos produtos vendidos da Companhia no segmento de duas rodas aumentou
R$ 12.955 mil, ou 19,2%, principalmente devido ao aumento do volume vendido no mesmo período, na ordem de 1,7%,
combinado com aumento do custo médio de aquisição de matéria prima que ocasionou um aumento de custo no segmento
de 172%. No mercado externo, o custo dos produtos vendidos da Companhia no segmento de duas rodas aumentou R$
1.161 mil, ou 112,9%, principalmente devido ao aumento do volume vendido no mesmo período, na ordem de 397,3%,
compensado parcialmente por uma redução do custo médio to no segmento de 57,2%.
Outros. No mercado interno, o custo dos produtos vendidos da Companhia no segmento de outros aumentou R$ 11.286
mil, ou 16,2%, principalmente devido ao aumento do custo médio de aquisição de matéria prima que ocasionou um
aumento de custo no segmento de 23,8%, compensado parcialmente por uma redução do volume vendido no mesmo
período, na ordem de 6,2%. No mercado externo, o custo dos produtos vendidos da Companhia no segmento de outros
aumentou R$ 17.047 mil, ou 38,3%, principalmente devido ao aumento do volume vendido no mesmo período, na ordem
de 30,1%, combinado com aumento do custo médio de aquisição de matéria prima que ocasionou um aumento de custo
no segmento de 6,3%.
Eliminação. Para eliminar os efeitos de transações de vendas entre partes relacionadas a Companhia acrescentou R$
244.545 mil e R$ 163.871 mil ao custo dos produtos vendidos nos períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2022
e 2021, respectivamente, sendo as principais: Vipal Rubber (Estados Unidos),Vipal S.A (Argentina), Cauchos (México) e
Vipal Chile.
Lucro bruto
O Lucro Bruto do período de seis meses findo em 30 de junho de 2022 foi de R$ R$ 390.036 mil comparado com R$
341.406 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, representando um aumento de R$ 48.630 mil ou
14,2%. Este aumento é atribuído substancialmente ao aumento de receita líquida de vendas. A margem bruta (relação
do lucro bruto sobre a receita líquida de vendas) no período de seis meses findo em 30 de junho de 2022 foi de 29,4% da
receita liquida, enquanto no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021 a margem foi de 32,2%, um declínio de
2,8 pontos percentuais. A redução da margem bruta foi causada pelo aumento dos custos em maior proporção que o
crescimento verificado nas receitas.
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Receitas (Despesas) operacionais
As Despesas operacionais do período de seis meses findo em 30 de junho de 2022 foram de R$ 230.545 mil comparado
a R$ 164.782 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, representando um aumento de R$ 65.763 mil
ou 39,9%. Esta variação é atribuída substancialmente a:


Despesas com vendas - No período de seis meses findo em 30 de junho de 2022, as despesas com vendas
aumentaram R$ 55.694 mil ou 66,4%, passando de R$ 83.862 mil, no período de seis meses findo em 30 de
junho de 2021, para R$ 139.556 mil, no período de seis meses findo em 30 de junho de 2022, representando
10,5% da receita líquida no período de seis meses findo em 30 de junho de 2022, frente a 7,9% no período de
seis meses findo em 30 de junho de 2021 um aumento de 2,6 p.p. A elevação das despesas com vendas no
período de seis meses findo em 30 de junho de 2022 decorreu, principalmente pelo: (i) reajustede preços de
fretes, um aumento nas despesas de R$ 30.482; (ii) as perdas com clientes foram R$ 8.624 maiores que as
perdas registradas no período anterior e (iii) as bonificações em produtos foram R$ 7.664 mil maiores que as
registradas no ano anterior;



Despesas Administrativas e Gerais – No período de seis meses findo em 30 de junho de 2022, as despesas
administrativas e gerais da Companhia aumentaram em R$ 13.552 mil ou 15,8%, passando de R$ 85.929 mil, no
período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, para R$ 99.481 mil, no período de seis meses findo em 30
de junho de 2022, representando 7,5% da receita no período de seis meses findo em 30 de junho de 2022, frente
a 8,1% no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021. O aumento das despesas administrativas no
período de seis meses findo em 30 de junho de 2022 deve-se, principalmente ao (i) aumento de despesas com
pessoal de R$ 6.309 mil em decorrência dos reajustes salariais de dissídios trabalhistas; e (ii) aumento de
despesas com tecnologia da informação de R$ 832 mil relativo a manutenções e suporte a sistemas para
atualizações de hardwares e softwares da Companhia; e (iii) aumento de despesas com conservação e
manutenção de R$ 5.109 mil.



Resultado de equivalência patrimonial - No período de seis meses findo em 30 de junho de 2022, o resultado
de equivalência patrimonial da Companhia reduziu em R$ 690 mil ou 100,0%, passando de R$ 690 mil, no
período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, para zero, no período de seis meses findo em 30 de junho de
2022.



Outras receitas (despesas) líquidas– No período de seis meses findo em 30 de junho de 2022, as outras receitas
(despesas) líquidas da Companhia passaram a representar uma receita líquida de R$ 8.410 mil, comparado
com uma receita líquida de R$ 4.319 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, representando
uma variação de R$ 4.091 mil. Essa variação ocorreu principalmente pela (i) recuperação de impostos na
subsidiária Marangoni Trade North America, Inc. (“MTNA”) de R$ 4.071 mil devido a benefício fiscal concedido
pelo Governo dos Estados Unidos para as empresas que retiveram funcionários durante a pandemia no
exercício de 2021; (ii) R$ 35.331 mil referente a reversão de obrigação fiscal referente a não tributação do ICMS
diferencial de alíquota em 2022; e (iii) R$ 25.281 devido a constituição de provisão em 2022 para pagamento
referente ao protocolo de requerimento de transação junto a Procuradoria do Estado de São Paulo (“PGE”),
conforme mencionado no processo judicial nº 0200787-52.2013.8.26.0014, na seção 4.3.

Resultado Financeiro
O resultado financeiro do período de seis meses findo em 30 de junho de 2022 foi uma despesa líquida de R$ 58.287 mil
comparado a uma despesa líquida de R$ 34.712 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021,
representando um aumento de 67,9%. Esta variação é atribuída substancialmente a:


Despesas financeiras - As despesas financeiras no período de seis meses findo em 30 de junho de 2022,
totalizaram R$ 258.400 mil, tendo um aumento de 46,4% ou de R$ 81.895 mil quando comparado com às
despesas financeiras de R$ 176.505 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021. O aumento
é substancialmente explicada pela variação cambial passiva de R$ 41.778 mil, verificada no período de seis
meses findo em 30 de junho de 2022. As variações cambiais passivas do período de seis meses findo em 30
de junho de 2021 totalizaram R$ 125.211 mil, ante R$ 166.989 mil que foram registradas no período de seis
meses findo em 30 de junho de 2022. Somam-se a esse aumento (i) R$ 16.030 mil em juros sobre
financiamentos devido aos encargos contratados com as respectivas instituições financeiras; (ii) R$ 24.813 mil
em juros passivos devido a (i) R$ 18.411 constituição de provisão para pagamento referente ao protocolo de
requerimento de transação junto a Procuradoria do Estado de São Paulo (“PGE”), conforme mencionado no
processo judicial nº 0200787-52.2013.8.26.0014, na seção 4.2
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Receitas financeiras – As receitas financeiras no período de seis meses findo em 30 de junho de 2022,
totalizaram R$ 200.113 mil, tendo um aumento de 41,1% ou de R$ 58.320 mil quando comparadas com as
receitas financeiras de R$ 141.793 mil verificadas no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021.
Esta variação é explicada, principalmente, pelo aumento das variações cambiais registradas no período de seis
meses findo em 30 de junho de 2022, de R$ 175.583 mil, ante R$ 133.067 mil registradas no período de seis
meses findo em 30 de junho de 2021, um aumento de R$ 42.516 mil. Esse aumento também se deve a uma
vairação de R$ 4.927 mil em rendimentos em aplicações financeiras devido a Companhia ter aplicação
remuneradas a taxas atreladas ao CDI em 30 de junho de 2022.

Resultado antes dos impostos sobre o lucro
Devido aos fatores acima, no período de seis meses findo em 30 de junho de 2022, o resultado antes dos impostos sobre
o lucro reduziu R$ 40.708 mil ou 28,7%, passando de R$ 141.912 mil, no período de seis meses findo em 30 de junho de
2021, para R$ 101.204 mil, no período de seis meses findo em 30 de junho de 2022.
Imposto de renda e contribuição social (correntes e diferidos)
O Imposto de Renda e Contribuição Social corrente e diferido no período de seis meses findo em 30 de junho de 2022 foi
de uma despesa de R$ 1.289 mil, uma variação de R$ 12.472 mil, ou 90,6%, quando comparada a despesa líquida de
R$ 13.761 mil do período de seis meses findo em 30 de junho de 2021. Os incentivos fiscais representaram R$ 28.340
mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2022 e R$ 28.855 mil no período de seis meses findo em 30 de
junho de 2021. O imposto de renda e contribuição social representaram R$ 34.409 mil no período de seis meses findo
em 30 de junho de 2022 e R$ 48.250 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021.
Lucro líquido do exercício
Devido aos fatores acima, no período de seis meses findo em 30 de junho de 2022, o lucro líquido reduziu R$ 28.236 mil
ou 22,0%, passando de R$ 128.151 mil, no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, para R$ 99.915 mil, no
período de seis meses findo em 30 de junho de 2022.
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 COMPARADO AO EXERCÍCIO SOCIAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.
Exercício social
encerrado em 31 de
dezembro de 2021
2.280.986
(1.589.067)
691.919

100,0%
-69,7%
30,3%

Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas
Despesas administrativas e gerais
Resultado de Equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas), líquidas

(382.084)
(203.368)
(183.399)
690
3.993

-16,8%
-8,9%
-8,0%
0,0%
0,2%

(337.672)
(176.373)
(164.709)
563
2.847

-18,7%
-9,8%
-9,1%
0,0%
0,2%

13,2%
15,3%
11,5%
22,6%
40,3%

Resultado operacional
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro, líquido

309.835
248.000
(358.466)
(110.466)

13,6%
10,9%
-15,7%
-4,8%

307.162
353.082
(544.529)
(191.447)

17,0%
19,6%
-30,2%
-10,6%

0,9%
-29,8%
-34,1%
-42,3%

199.369
(4.390)
7.672
202.651

8,7%
-0,2%
0,3%
8,9%

115.715
(43.134)
23.075
95.656

6,4%
-2,4%
1,3%
5,3%

72,3%
-89,8%
-66,8%
111,9%

(Em milhares de Reais, exceto os %)
Receita líquida de vendas
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto

Resultado antes dos impostos sobre o lucro
Imposto de renda e contribuição social - corrente
Imposto de renda e contribuição social - diferido
Lucro líquido do exercício

AV (%)

Exercício social
encerrado em 31 de
AV (%)
AH (%)
dezembro de 2020
1.804.362
100,0%
26,4%
(1.159.528)
-64,3%
37,0%
644.834
35,7%
7,3%
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Receita líquida de vendas
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a receita líquida de vendas da Companhia aumentou em
26,4% ou R$ 476.624 mil, passando de R$ 1.804.362 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, para
R$ 2.280.986 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. O aumento das receitas foi resultado de
uma expansão no preço médio dos produtos da Companhia de 14,9%, combinados com aumentos de volume de 12,4%.
O crescimento de volumes é fruto de uma expansão no consumo após o primeiro ano de pandemia, bem como iniciativas
de expansão de mercado realizadas pela Companhia e a expansão no preço médio foi realizada para repassar o custo da
inflação ao consumidor.
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
(Em milhares de Reais, exceto os %)

2021

AV (%)

2020

AV (%)

AH (%)

Reforma a frio
Mercado interno

704.207

30,9%

563.673

31,2%

24,9%

Mercado externo

765.664

33,6%

608.125

33,7%

25,9%

Mercado interno

352.784

15,5%

237.248

13,1%

48,7%

Mercado externo

129.435

5,7%

91.184

5,1%

41,9%

Mercado interno

65.895

2,9%

78.724

4,4%

-16,3%

Mercado externo

55.363

2,4%

41.259

2,3%

34,2%

Mercado interno

192.028

8,4%

147.014

8,1%

30,6%

Mercado externo

5.454

0,2%

1.743

0,1%

212,9%

Mercado interno

216.764

9,5%

186.605

10,3%

16,2%

Mercado externo

168.155

7,4%

115.108

6,4%

46,1%

Camelbacks

Compostos para terceiros

Duas rodas

Outros

Eliminação

(374.763)

-16,4%

(266.321)

-14,8%

40,7%

Receita líquida total

2.280.986

100,0%

1.804.362

100,0%

26,4%

A tabela abaixo apresenta a quebra da receita líquida da Companhia por geografia para os períodos indicados:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
(Em milhares de Reais, exceto os %)

2021

AV (%)

2020

AV (%)

AH (%)

Mercado interno
Brasil

1.531.678

67,1%

1.213.264

67,2%

26,2%

275.908

12,1%

205.748

11,4%

34,1%

América do Norte

292.891

12,8%

244.798

13,6%

19,6%

Europa

103.791

4,6%

74.938

4,2%

38,5%

24.541

1,1%

18.520

1,0%

32,5%

Mercado externo
América do Sul

América Central
Ásia

21.688

1,0%

16.273

0,9%

33,3%

Oceania

19.861

0,9%

22.179

1,2%

-10,5%

África

10.628

0,5%

8.642

0,5%

23,0%

749.308

32,9%

591.098

32,8%

26,8%

1.804.362 100,0%

26,4%

Receita líquida total

2.280.986 100,0%

Reforma a frio. No mercado interno, a receita líquida da Companhia no segmento de reforma a frio aumentou R$ 140.534
mil, ou 24,9%, principalmente devido a uma expansão no preço médio do segmento de 12,4%, combinado com aumento
de volume de 11,2%. No mercado externo, a receita líquida da Companhia no segmento de reforma a frio aumentou R$
157.539 mil, ou 25,9%, principalmente devido a uma expansão no preço médio do segmento de 5,9%, combinado com
aumento de volume de 18,9%.

PÁGINA: 258 de 402

Formulário de Referência - 2022 - Borrachas Vipal S.A.

Versão : 7

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Camelbacks. No mercado interno, a receita líquida da Companhia no segmento de camelbacks aumentou R$ 115.536
mil, ou 48,7%, principalmente devido a uma expansão no preço médio do segmento de 21,7%, combinado com aumento
de volume de 22,2%. No mercado externo, a receita líquida da Companhia no segmento de camelbacks aumentou R$
38.251 mil, ou 41,9%, principalmente devido a uma expansão no preço médio do segmento de 11,3%, combinado com
aumento no volume vendido de 27,6%,
Compostos para terceiros. No mercado interno, a receita líquida da Companhia no segmento de compostos para
terceiros diminuiu R$ 12.829 mil, ou 16,3%, principalmente devido à redução no volume vendido de 18,6%, compensado
parcialmente por um aumento de preço de 2,8% No mercado externo, a receita líquida da Companhia no segmento de
compostos para terceiros aumentou R$ 14.104 mil, ou 34,2%, principalmente devido a uma expansão no preço médio do
segmento de 18,1%, combinado com aumento de volume de 13,6%.
Duas rodas. No mercado interno, a receita líquida da Companhia no segmento de duas rodas aumentou R$ 45.014 mil,
ou 30,6%, principalmente devido a uma expansão no preço médio do segmento de 20,6%, combinado com aumento de
volume de 8,3%. No mercado externo, a receita líquida da Companhia no segmento de duas rodas aumentou R$ 3.711
mil, ou 212,9%, principalmente devido a uma expansão no preço médio do segmento de 12,3%, combinado com um
aumento no volume vendido de 178,6%.
Outros. No mercado interno, a receita líquida da Companhia no segmento de outros aumentou R$30.159 mil, ou 16,2%,
principalmente devido a uma expansão no preço médio do segmento de 18,2% No mercado externo, a receita líquida da
Companhia no segmento de outros aumentou R$ 53.047 mil, ou 46,1%, principalmente devido a uma expansão no preço
médio do segmento de 17,7%, combinado com aumento de volume de 24,1%.
Eliminação. Para eliminar os efeitos de transações de vendas entre partes relacionadas a Companhia deduziu R$ 374.763
mil e R$ 266.321 mil da receita líquida nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020,
respectivamente, sendo as principais: Vipal Rubber (Estados Unidos),Vipal S.A (Argentina), Cauchos (México) e Vipal
Chile.
Custos dos Produtos Vendidos
O custo dos produtos vendidos da Companhia aumentou no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 em
37,0% ou R$ 429.539 mil, saindo de um custo dos produtos vendidos de R$ 1.159.528 mil do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020 e apresentou no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 em um saldo de
R$ 1.589.067 mil. O aumento verificado nos custos dos produtos vendidos foi baseado no aumento dos volumes vendidos
no mesmo período, na ordem de 12,4%, e aumento do custo médio de aquisição de matéria prima em 17,98%. O
incremento do custo de matéria prima foi ocasionado pela depreciação do Real frente ao Dólar em 4,61% e aumento do
preço do petróleo e seus derivados em 71,75%, indicadores que impactam diretamente a formação de preço das principais
matérias primas da Companhia.
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
(Em milhares de Reais, exceto os %)

2021

AV (%)

2020

AV (%)

AH (%)

Reforma a frio
Mercado interno

(491.042)

30,9%

(347.752)

30,0%

41,2%

Mercado externo

(544.326)

34,3%

(407.901)

35,2%

33,4%

Mercado interno

(318.667)

20,1%

(194.965)

16,8%

63,4%

Mercado externo

(107.429)

6,8%

(68.779)

5,9%

56,2%

Mercado interno

(54.508)

3,4%

(63.310)

5,5%

-13,9%

Mercado externo

(45.901)

2,9%

(31.553)

2,7%

45,5%

Mercado interno

(146.806)

9,2%

(114.707)

9,9%

28,0%

Mercado externo

(4.072)

0,3%

(1.225)

0,1%

232,4%

Mercado interno

(141.460)

8,9%

(119.811)

10,3%

18,1%

Mercado externo

(106.733)

6,7%

(69.444)

6,0%

53,7%

Camelbacks

Compostos para terceiros

Duas rodas

Outros

Eliminação
Custo dos produtos vendidos total

371.877

-23,4%

259.919

-22,4%

43,1%

(1.589.067)

100,0%

(1.159.528)

100,0%

37,0%
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Reforma a frio. No mercado interno, o custo dos produtos vendidos da Companhia no segmento de reforma a frio
aumentou R$ 143.290 mil, ou 41,2%, principalmente devido ao aumento do volume vendido no mesmo período, na ordem
de 11,20%, combinado com aumento do custo médio de aquisição de matéria prima que ocasionou um aumento de custo
no segmento de 27,0 %. No mercado externo, o custo dos produtos vendidos da Companhia no segmento de reforma a
frio aumentou R$ 136.425 mil, ou 33,4%, principalmente devido ao aumento do volume vendido no mesmo período, na
ordem de 18,9%, combinado com aumento do custo médio de aquisição de matéria prima que ocasionou um aumento de
custo no segmento de 12,2%.
Camelbacks. No mercado interno, o custo dos produtos vendidos da Companhia no segmento de camelbacks aumentou
R$ 123.702 mil, ou 63,4%, principalmente devido ao aumento do volume vendido no mesmo período, na ordem de 22,2%,
combinado com aumento do custo médio de aquisição de matéria prima que ocasionou um aumento de custo no segmento
de 33,7% No mercado externo, o custo dos produtos vendidos da Companhia no segmento de camelbacks aumentou R$
38.650 mil, ou 56,2%, principalmente devido ao aumento do volume vendido no mesmo período, na ordem de 27,6%,
combinado com aumento do custo médio de aquisição de matéria prima que ocasionou um aumento de custo no segmento
de 22,4%.
Compostos para terceiros. No mercado interno, o custo dos produtos vendidos da Companhia no segmento de
compostos para terceiros diminuiu R$ 8.802 mil, ou 13,9%, principalmente devido à redução no volume vendido no mesmo
período, na ordem de 18,6%. No mercado externo, o custo dos produtos vendidos da Companhia no segmento de
compostos para terceiros aumentou R$ 14.348 mil, ou 45,5%, principalmente devido ao aumento do volume vendido no
mesmo período, na ordem de 13,6%, combinado com aumento do custo médio de aquisição de matéria prima que
ocasionou um aumento de custo no segmento de 28,0%.
Duas rodas. No mercado interno, o custo dos produtos vendidos da Companhia no segmento de duas rodas aumentou
R$ 32.099 mil, ou 28,0%, principalmente devido ao aumento do volume vendido no mesmo período, na ordem de 8,3%,
combinado com aumento do custo médio de aquisição de matéria prima que ocasionou um aumento de custo no segmento
de 18,2%. No mercado externo, o custo dos produtos vendidos da Companhia no segmento de duas rodas aumentou R$
2.847 mil, ou 232,4%, principalmente devido ao aumento do volume vendido no mesmo período, na ordem de 178,6%,
combinado com aumento do custo médio de aquisição de matéria prima que ocasionou um aumento de custo no segmento
de 19,3%.
Outros. No mercado interno, o custo dos produtos vendidos da Companhia no segmento de outros aumentou R$ 21.649
mil, ou 18,1%, principalmente devido ao aumento do custo médio de aquisição de matéria prima que ocasionou um
aumento de custo no segmento de 20,1%. No mercado externo, o custo dos produtos vendidos da Companhia no segmento de
outros aumentou R$ 37.289 mil, ou 53,7%, principalmente devido ao aumento do volume vendido no mesmo período, na
ordem de 24,1%, combinado com aumento do custo médio de aquisição de matéria prima que ocasionou um aumento de
custo no segmento de 23,9%.
Eliminação. Para eliminar os efeitos de transações de vendas entre partes relacionadas a Companhia acrescentou R$
371.877 mil e R$ 259.919 mil ao custo dos produtos vendidos nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2021 e 2020, respectivamente, sendo as principais: Vipal Rubber (Estados Unidos),Vipal S.A (Argentina), Cauchos
(México) e Vipal Chile.
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Lucro bruto
O Lucro Bruto do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 foi de R$ R$ 691.919 mil comparado com R$
644.834 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, representando um aumento de R$ 47.085 mil ou
7,3%. Este aumento é atribuído substancialmente ao aumento de receita líquida de vendas. A margem bruta (relação do
lucro bruto sobre a receita líquida de vendas) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 foi de 30,3% da
receita liquida, enquanto no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 a margem foi de 35,7%, um declínio
de 5,4 pontos percentuais. A redução da margem bruta foi causada pelo aumento dos custos em maior proporção que o
crescimento verificado nas receitas.
Receitas (Despesas) operacionais
As Despesas operacionais do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram de R$ 382.084 mil comparado
a R$ 337.672 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, representando um aumento de R$ 44.412
mil ou 13,2%. Esta variação é atribuída substancialmente a:


Despesas com vendas - No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, as despesas com vendas
aumentaram R$ 26.995 mil ou 15,3%, passando de R$ 176.373 mil, no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020, para R$ 203.368 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021,
representando 8,9% da receita líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, frente a 9,8%
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 uma redução de 0,9%. O crescimento da rubrica deuse principalmente pelo: (i) aumento de despesas com frete de R$ 24.548 mil relativos ao aumento no custo do
frete devido à falta de containers para suprir a demanda do mercado; (ii) as bonificações em produtos foram R$
10.720 mil maiores que as registradas no ano anterior; (iii) as perdas com clientes foram R$ 2.262 mil menores
que as perdas registradas no ano anterior; e (iv) aumento de despesas com pessoal de R$ 1.745 mil em
decorrência dos reajustes salariais de dissídios trabalhistas.



Despesas Administrativas e Gerais – No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, as despesas
administrativas e gerais da Companhia aumentaram em R$ 18.690 mil ou 11.3%, passando de R$ 164.709 mil,
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, para R$ 183.399 mil, no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2021, representando 8% da receita no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2021, frente a 9,1% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Esse aumento deve-se
principalmente ao (i) aumento de despesas com pessoal de R$ 11.108 mil em decorrência dos reajustes salariais
de dissídios trabalhistas; e (ii) aumento de despesas com tecnologia da informação de R$ 3.066 mil relativo a
manutenções e suporte a sistemas para atualizações de hardwares e softwares da Companhia; e (iii) aumento
de despesas com conservação e manutenção de R$ 2.862 mil.



Resultado de equivalência patrimonial - No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, o resultado
de equivalência patrimonial da Companhia aumentou em R$ 127 mil ou 22,6%, passando de R$ 563 mil, no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, para R$ 690 mil, no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2021, refletindo o resultado positivo do período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2021 da Fate
Pneus do Brasil S.A..



Outras receitas (despesas) líquidas– No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, as outras
receitas (despesas) líquidas da Companhia passaram a representar uma receita líquida de R$ 3.993 mil,
comparado com uma receita líquida de R$ 2.847 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020,
representando um aumento de receita líquida de R$ 1.146 mil. Essa variação ocorreu principalmente pela (i)
recuperação de impostos na subsidiária Marangoni Trade North America, Inc. (“MTNA”) de R$ 4.071 mil devido
a benefício fiscal concedido pelo Governo dos Estados Unidos para as empresas que retiveram funcionários
durante a pandemia no exercício de 2021; e (ii) R$ 3.270 mil referente ao reconhecimento do ganho da ação de
exclusão do ICMS da base da CPRB e créditos extemporâneos em 2020.
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Resultado Financeiro
O resultado financeiro do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 foi uma despesa líquida de R$ 110.466
mil comparado a uma despesa líquida de R$ 191.447 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020,
representando uma redução de 42,3%. Esta variação é atribuída substancialmente a:


Despesas financeiras - As despesas financeiras no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021,
totalizaram R$ 358.466 mil, tendo uma redução de 34,2% ou de R$ 186.063 mil quando comparado com às
despesas financeiras de R$ 544.529 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. A redução
é substancialmente explicada pela redução da variação cambial passiva de R$202.001, verificada no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021. As variações cambiais passivas do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020 totalizaram R$439.421 mil, ante R$ 237.420 mil que foram registradas no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021. As despesas com variação cambial foram mais elevadas no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 em função da depreciação do Real frente ao Dólar
ocorrida naquele ano. O Dólar estava cotado a R$ 4,0307 em 31 de dezembro de 2019 e a R$5,1967 em 31 de
dezembro de 2020, uma variação de 22,4%. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a
cotação era de R$5,5805, ou uma depreciação de 7,39% frente a 31 de dezembro de 2020. Essa redução foi
parcialmente compensada por um aumento de (i) R$13.754 mil em juros sobre financiamentos devido aos
encargos contratados com as respectivas instituições financeiras; (ii) R$8.967 mil em descontos concedidos
devido a clientes em negociações comerciais; e (iii) R$6.045 mil em ajustes de hiperinflação nas controladas
baseada na Argentina conforme requerido pelas práticas contábeis para países com taxas de inflação relevantes



Receitas financeiras – As receitas financeiras no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021,
totalizaram R$ 248.000 mil, tendo uma redução de 29,8% ou de R$ 105.082 mil quando comparadas com as
receitas financeiras de R$ 353.082 mil verificadas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Esta variação é explicada, principalmente, pela redução das variações cambiais registradas no exercício findo
em 31 de dezembro de 2021, de R$224.702 mil, ante R$322.773 mil registradas no exercício anterior, uma
redução de R$ 98.071 mil. Como mencionado no tópico de Despesas Financeiras acima a menor incidência de
receitas com variação cambial em 2021 deve-se ao fato de que o Real apresentou uma depreciação frente ao
dólar de 7,39% no ano de 2021, sendo que no ano de 2020 o Real se desvalorizou frente ao Dólar em 28,9%.
Essa redução também se deve a uma redução de R$5.033 mil em rendimentos em aplicações financeiras devido
a Companhia ter aplicação remuneradas a taxas de 100% a 103% do CDI em 31 de dezembro de 2021, ante
taxas de 100% a 105% do CDI no exercício de 31 de dezembro de 2020.

Resultado antes dos impostos sobre o lucro
Devido aos fatores acima, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, o resultado antes dos impostos
sobre o lucro aumentou R$ 83.654 mil ou 72,3%, passando de R$ 115.715 mil, no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020, para R$ 199.369 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Imposto de renda e contribuição social (correntes e diferidos)
O Imposto de Renda e Contribuição Social corrente e diferido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021
foi de uma receita de R$3.282 mil, uma variação de R$ 23.341 mil, ou 116.4%, quando comparada a despesa líquida de
R$ 20.059 mil do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Os incentivos fiscais, as adições e exclusões
legais do exercício de 2021 somaram R$ 209.022 mil, ante R$ 56.718 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020, consequentemente a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social reduziu em R$152.304 mil,
justificando a redução verificada no valor total do imposto. Os incentivos fiscais representaram R$ 56.983 mil no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e R$ 47.225 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

PÁGINA: 262 de 402

Formulário de Referência - 2022 - Borrachas Vipal S.A.

Versão : 7

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Lucro líquido do exercício
Devido aos fatores acima, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, o lucro líquido aumentou R$ 106.995
mil ou 111,9%, passando de R$ 95.656 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, para R$ 202.651
mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 COMPARADO AO EXERCÍCIO SOCIAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de Reais, exceto os %)

Exercício social
encerrado em 31 de
dezembro de 2020

Receita líquida de vendas
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto

Exercício social
encerrado em 31
de dezembro de
2019

AV (%)

AV (%)

AH (%)

1.804.362
(1.159.528)
644.834

100,0%
-64,3%
35,7%

1.668.588
(1.161.671)
506.917

100%
- 69,6%
30,4%

8,1%
-0,2%
27,2%

Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas
Despesas administrativas e gerais
Resultado de Equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas), líquidas

(337.672)
(176.373)
(164.709)
563
2.847

-18,7%
-9,8%
-9,1%
0,0%
0,2%

(358.565)
(188.553)
(169.780)
723
(955)

-21,5%
-11,3%
- 10,2%
0%
- 0,1%

-5,8%
-6,5%
-3,0%
-22,1%
-398,1%

Resultado operacional
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro, líquido

307.162
353.082
(544.529)
(191.447)

17%
19,6%
-30,2%
-10,6%

148.352
244.864
(358.863)
(113.999)

8,9%
14,7%
- 21,5%
-6,8%

107,0%
44,2%
51,7%
67,9%

115.715
(43.134)
23.075
95.656

6,4%
-2,4%
1,3%
5,3%

34.353
(31.966)
21.717
24.104

2,1%
- 1,9%
1,3%
1,4%

236,8%
34,9%
6,3%
296,8%

Resultado antes dos impostos sobre o lucro
Imposto de renda e contribuição social - corrente
Imposto de renda e contribuição social - diferido
Lucro líquido do exercício

Receita líquida de vendas
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a receita líquida de vendas da Companhia aumentou em 8,1%
ou R$ 135.774 mil, passando de R$ 1.668.588 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, para R$
1.804.362 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. O aumento das receitas foi resultado de uma
expansão no preço médio dos produtos da Companhia de 18,1%, compensado com redução de volume de 9,9%. A tabela
abaixo apresenta a quebra da receita líquida da Companhia por seus segmentos operacionais para os períodos indicados:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
(Em milhares de Reais, exceto os %)

2020

AV (%)

2019

AV (%)

AH (%)

Reforma a frio
Mercado interno

563.673

31,2%

561.615

33,7%

0,4%

Mercado externo

608.125

33,7%

521.723

31,3%

16,6%

Mercado interno

237.248

13,1%

209.463

12,6%

13,3%

Mercado externo

91.184

5,1%

75.020

4,5%

21,5%

Mercado interno

78.724

4,4%

170.768

10,2%

-53,9%

Mercado externo

41.259

2,3%

24.040

1,4%

71,6%

Mercado interno

147.014

8,1%

115.000

6,9%

27,8%

Mercado externo

1.743

0,1%

398

0,0%

337,9%

186.605

10,3%

130.367

7,8%

43,1%

Camelbacks

Compostos para terceiros

Duas rodas

Outros
Mercado interno

115.108

6,4%

71.987

4,3%

59,9%

Eliminação

Mercado externo

(266.321)

-14,8%

(211.793)

-12,7%

25,7%

Receita líquida total

1.804.362

100,0%

1.668.588

100,0%

8,1%
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A tabela abaixo apresenta a quebra da receita líquida da Companhia por geografia para os períodos indicados:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
(Em milhares de Reais, exceto os %)

2020

AV (%)

2019

AV (%)

AH (%)

Mercado interno
Brasil

1.213.264

67,2%

1.187.213

71,2%

2,2%

América do Sul

205.748

11,4%

153.921

9,2%

33,7%

América do Norte

244.798

13,6%

211.333

12,7%

15,8%

74.938

4,2%

58.410

3,5%

28,3%

Mercado externo

Europa
América Central

18.520

1,0%

19.310

1,2%

-4,1%

Ásia

16.273

0,9%

15.287

0,9%

6,4%

Oceania

22.179

1,2%

15.435

0,9%

43,7%

8.642

0,5%

7.679

0,5%

12,5%

África
Receita líquida total

591.098

32,8%

481.375

28,8%

22,8%

1.804.362

100,0%

1.668.588

100,0%

8,1%

Reforma a frio. No mercado interno, a receita líquida da Companhia no segmento de reforma a frio aumentou R$ 2.058
mil, ou 0,4%, principalmente devido uma redução no volume vendido de 2,2%, compensado com uma expansão no preço
médio do segmento de 2,6%. No mercado externo, a receita líquida da Companhia no segmento de reforma a frio aumentou R$
86.402 mil, ou 16,6%, principalmente devido a uma redução no volume vendido de 10,7%, compensado com uma
expansão no preço médio do segmento de 30,5%.
Camelbacks. No mercado interno, a receita líquida da Companhia no segmento de camelbacks aumentou R$ 27.785 mil,
ou 13,3%, principalmente devido a uma expansão no preço médio do segmento de 5,5%, combinado com aumento de
volume de 7,3% No mercado externo, a receita líquida da Companhia no segmento de camelbacks aumentou R$ 16.164
mil, ou 21,5%, principalmente devido a uma expansão no preço médio do segmento de 35,8%, compensado com redução
no volume de 10,5%.
Compostos para terceiros. No mercado interno, a receita líquida da Companhia no segmento de compostos para terceiros
diminuiu R$ 92.044 mil, ou 53,9%, principalmente devido a uma redução no volume vendido de 58,5%, compensado com
uma expansão no preço médio do segmento de 11,1%. No mercado externo, a receita líquida da Companhia no segmento
de compostos para terceiros aumentou R$ 17.218 mil, ou 71,6%, principalmente devido a (uma expansão no preço médio
do segmento de 23,8%, combinado com aumento de volume de 38,7%.
Duas rodas. No mercado interno, a receita líquida da Companhia no segmento de duas rodas aumentou R$ 32.014 mil, ou
27,8%, principalmente devido a uma expansão no preço médio do segmento de 8,4%, combinado com aumento de volume
de 17,9%. No mercado externo, a receita líquida da Companhia no segmento de duas rodas aumentou R$ 1.345 mil, ou
337,9%, principalmente devido a uma expansão no preço médio do segmento de 54,3%, combinado com aumento de
volume de 184,0%.
Outros. No mercado interno, a receita líquida da Companhia no segmento de outros aumentou R$56.238 mil, ou 43,1%,
principalmente devido ao aumento no volume vendido de 51,9%. Compensado com redução no preço médio do segmento
de 5,8%. No mercado externo, a receita líquida da Companhia no segmento de outros aumentou R$43.121 mil, ou 59,9%,
principalmente devido a uma expansão no preço médio do segmento de 23,4%, combinado com aumento de volume de
29,5%.
Eliminação. Para eliminar os efeitos de transações de vendas entre partes relacionadas, a Companhia deduziu R$266.321
mil e R$211.793 mil da receita líquida nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019,
respectivamente, sendo as principais: Vipal Rubber (Estados Unidos), Vipal S.A (Argentina), Cauchos (México) e Vipal
Chile.
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Custos dos Produtos Vendidos
O custo dos produtos vendidos da Companhia diminuiu no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 em
0,2% ou R$ 2.143 mil, comparado ao saldo dos custos dos produtos vendidos de R$ 1.161.671 mil do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019 ao saldo dos produtos vendidos em 31 de dezembro de 2020 no valor de
R$
1.159.528 mil.
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
(Em milhares de Reais, exceto os %)

2020

AV (%)

2019

AV (%)

AH (%)

Reforma a frio
Mercado interno

(347.752)

30,0%

(342.711)

29,5%

1,5%

Mercado externo

(407.901)

35,2%

(378.145)

32,6%

7,9%

Mercado interno

(194.965)

16,8%

(179.174)

15,4%

8,8%

Mercado externo

(68.779)

5,9%

(62.069)

5,3%

10,8%

Mercado interno

(63.310)

5,5%

(147.468)

12,7%

-57,1%

Mercado externo

(31.553)

2,7%

(19.467)

1,7%

62,1%

Mercado interno

(114.707)

9,9%

(95.863)

8,3%

19,7%

Mercado externo

(1.225)

0,1%

(324)

0,0%

278,1%

Mercado interno

(119.811)

10,3%

(95.602)

8,2%

25,3%

Mercado externo

(69.444)

6,0%

(48.669)

4,2%

42,7%

Eliminação

259.919

-22,4%

207.821

-17,9%

25,1%

(1.159.528)

100,0%

(1.161.671)

100,0%

-0,2%

Camelbacks

Compostos para terceiros

Duas rodas

Outros

Custo dos produtos vendidos total

Reforma a frio. No mercado interno, o custo dos produtos vendidos da Companhia no segmento de reforma a frio
aumentou R$ 5.041 mil, ou 1,5%, principalmente devido a uma redução no volume vendido no mesmo período, na ordem
de 2,2%, combinado com aumento do custo médio de aquisição de matéria prima que ocasionou um aumento de custo no
segmento de 3,8 %. No mercado externo, o custo dos produtos vendidos da Companhia no segmento de reforma a frio
aumentou R$ 29.756 mil, ou 7,9%, principalmente devido a uma redução no volume vendido no mesmo período, na ordem
de 10,7%, combinado com aumento do custo médio de aquisição de matéria prima que ocasionou um aumento de custo
no segmento de 20,8%.
Camelbacks. No mercado interno, o custo dos produtos vendidos da Companhia no segmento de camelbacks aumentou
R$ 15.791 mil, ou 8,8%, principalmente devido ao aumento do volume vendido no mesmo período, na ordem de 7,3%,
combinado com aumento do custo médio de aquisição de matéria prima que ocasionou um aumento de custo no segmento
de 1,4 %. No mercado externo, o custo dos produtos vendidos da Companhia no segmento de camelbacks aumentou R$
6.710 mil, ou 10,8%, principalmente devido a uma redução no volume vendido no mesmo período, na ordem de 10,5%,
combinado com aumento do custo médio de aquisição de matéria prima que ocasionou um aumento de custo no segmento
de 23,8%.
Compostos para terceiros. No mercado interno, o custo dos produtos vendidos da Companhia no segmento de
compostos para terceiros diminuiu R$84.158 mil, ou 57,1%, principalmente devido a uma redução no volume vendido no
mesmo período, na ordem de 58,5%. No mercado externo, o custo dos produtos vendidos da Companhia no segmento de
compostos para terceiros aumentou R$12.086 mil, ou 62,1%, principalmente devido ao aumento no volume vendido no
mesmo período, na ordem de 38,7%, combinado com aumento do custo médio de aquisição de matéria prima que
ocasionou um aumento de custo no segmento de 16,9%.
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Duas rodas. No mercado interno, o custo dos produtos vendidos da Companhia no segmento de duas rodas aumentou
R$ 18.844 mil, ou 19,7%, principalmente devido ao aumento no volume vendido no mesmo período, na ordem de 17,9%,
combinado com aumento do custo médio de aquisição de matéria prima que ocasionou um aumento de custo no segmento
de 1,5%. No mercado externo, o custo dos produtos vendidos da Companhia no segmento de duas rodas aumentou R$
901 mil, ou 278,1%, principalmente devido ao aumento no volume vendido no mesmo período, na ordem de 184,0%,
combinado com aumento do custo médio de aquisição de matéria prima que ocasionou um aumento de custo no segmento
de 33,2%.
Outros. No mercado interno, o custo dos produtos vendidos da Companhia no segmento de outros aumentou R$ 24.209
mil, ou 25,3%, principalmente devido ao aumento no volume vendido no mesmo período, na ordem de 51,9%,
compensado com uma redução no custo do segmento de 17,5%. . No mercado externo, o custo dos produtos vendidos
da Companhia no segmento de outros aumentou R$ 20.775 mil, ou 25,1%, principalmente devido ao aumento no volume
vendido no mesmo período, na ordem de 10,7%, compensado com uma redução no custo do segmento de 20,8%.
Eliminação. Para eliminar os efeitos de transações de vendas entre partes relacionadas, a Companhia acrescentou R$
259.919 mil e R$ 207.821 mil ao custo dos produtos vendidos nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2020 e 2019, respectivamente, sendo as principais: Vipal Rubber (Estados Unidos), Vipal S.A (Argentina), Cauchos
(México) e Vipal Chile.
Lucro bruto
O Lucro Bruto do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi de R$ 644.834 mil comparado com R$ 506.917 mil
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R$ 137.917 mil ou 27,2%. Este
aumento é atribuído substancialmente ao aumento de receita acima mencionado. Como os custos de produtos vendidos
se mantiveram estáveis nos dois exercícios e a receita liquida apresentou um crescimento, houve um ganho de margem
de 5,3 pontos percentuais, passando o lucro bruto a em 31 de dezembro de 2020 a representar 35,7% das receitas líquidas
de vendas, ante 30,4% em 31 de dezembro de 2019.
Receitas (Despesas) operacionais
As Despesas Operacionais do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foram de R$ 337.672 mil comparado a
R$ 358.565 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando uma redução de R$ 20.893 mil
ou 5,8%. Esta variação é atribuída substancialmente à:


Despesas com vendas - No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, as despesas com vendas
reduziram R$ 12.180 mil ou 6,5%, passando de R$ 188.553 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, para R$ 176.373 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, representando 9,8% da
receita líquida, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, frente a 11,3% no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019. A redução deu-se principalmente pelos seguintes fatores: (i) redução
de despesas com perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa e perda com clientes de R$ 8.024 mil
face a melhora nos níveis de inadimplência do contas a receber com clientes; (ii) redução de despesas com
viagens e estadias de R$ 3.979 mil devido às restrições impostas pela pandemia do coronavírus; e (iii) redução
das despesas com publicidade institucional de promocional de R$ 5.794 mil ambas devido às restrições impostas
pela pandemia do novo coronavírus. Essa redução foi parcialmente compensada por um aumento de R$ 3.549
mil em despesas com frete.



Despesas Administrativas e Gerais – No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, as despesas
administrativas e gerais da Companhia diminuíram em R$ 5.071 mil ou 3,0%, passando de R$ 164.780 mil, no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, para R$ 169.709 mil, no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020, representando 9,1% da receita, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020, frente a 10,2% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Essa redução deve-se
principalmente a: (i) redução de despesas com consultoria e auditoria de R$ 3.537 mil em decorrência das
despesas incorridas em 2019 principalmente referentes a honorários advocatícios e assessorias financeiras para
negociação do quarto aditivo ao Contrato Global; (ii) redução de R$ 4.796 mil referente a amortização de mais
valia dos ativos identificados na aquisição da MTNA em 2019 devido à amortização integral da mais valia dos
estoques, no valor líquido de variação cambial compensados pelo aumento de R$ 2.865 mil referente à
depreciação e amortização.
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Resultado de equivalência patrimonial – No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o
resultado de equivalência patrimonial da Companhia reduziu em R$ 160 mil ou 22,1%, passando de R$ 723 mil,
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, para R$ 563 mil, no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020, refletindo o resultado negativo da Fate Pneus do Brasil S.A.



Outras receitas (despesas) líquidas – No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, as outras
receitas (despesas) líquidas da Companhia representam uma receita líquida de R$ 2.847 mil, comparado com
uma despesa de R$ 955 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, resultando em uma
variação de R$ 3.802 mil. A receita em 2020 deu-se principalmente por R$ 3.270 mil em créditos tributários
devido ao ganho da ação de exclusão do ICMS da base da CPRB em 2020 e créditos extemporâneos.

Resultado Financeiro Líquido
O resultado financeiro do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi uma despesa líquida de R$ 191.447
mil comparado a uma despesa líquida de R$ 113.999 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019,
representando um aumento de R$ 77.448 mil, ou 67,9%. Esta variação é atribuída substancialmente a:


Despesas financeiras - As despesas financeiras no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020,
totalizaram R$ 544.529 mil, tendo um aumento de 51,7% ou de R$ 185.666 mil quando comparado com às
despesas financeiras de R$ 358.863 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. O aumento
é substancialmente explicado por uma despesa com variação cambial de R$ 206.741 mil maior que a verificada
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. As despesas cambiais daquele exercício de 2019
totalizaram R$ 232.680 mil, ante R$ 439.421 mil que foram registradas no exercício social findo em 31 de
dezembro de 2020. As despesas com variação cambial foram mais elevadas no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020 em função da depreciação do Real frente ao Dólar ocorrida naquele ano. O Dólar
estava cotado a R$ 4,0307 em 31 de dezembro de 2019 e a R$5,1967 em 31 de dezembro de 2020, uma
variação de 28,93%. Esse aumento foi parcialmente compensado por uma redução de (i) R$16.241 mil em juros
passivos devido a redução das taxas de juros no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 quando
comparadas ao exercício anterior, o CDI, principal indicador de correção do endividamento da companhia
encerrou o exercício de 2020 em 4,59% a.a., ante 1,90% ao final de 2019 e (ii) R$8.206 mil em juros sobre
financiamentos devido a redução das taxas de juros no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 quando
comparadas ao exercício anterior, o CDI, principal indicador de correção do endividamento da companhia
encerrou o exercício de 2020 em 4,59% a.a., ante 1,90% ao final de 2019.



Receitas financeiras – As receitas financeiras no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020,
totalizaram R$ 353.082 mil, tendo um aumento de 44,2% ou de R$ 108.218 mil quando comparado com as
receitas financeiras de R$ 244.864 mil verificadas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Este aumento é explicado, principalmente, pelo aumento das receitas cambiais, dados os mesmos motivos
citados nos comentários das variações das despesas financeiras; e, (ii) em menor grau, pelo aumento de
R$6.644 mil em rendimentos em aplicações financeiras devido ao aumento do saldo mantido em aplicações
financeiras no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (R$ 204.366 mil) ante o saldo em 31 de dezembro
de 2019 (R$ 22.856 mil). Esse aumento foi parcialmente compensado pela redução de R$ 10.378 mil em juros
recebidos de clientes.

Resultado antes dos impostos sobre o lucro
Devido aos fatores acima, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o resultado antes dos impostos
sobre o lucro aumentou R$ 81.362 mil, passando de R$ 34.353 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020, para R$ 115.715 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
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Imposto de renda e contribuição social (correntes e diferidos)
O Imposto de Renda e Contribuição Social corrente e diferido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
foi de uma despesa de R$ 20.059 mil, uma variação de R$ 9.810 mil, ou 95,7%, quando comparada a despesa líquida de
R$ 10.249 mil do exercício social encerrado em 31 de dezembro de. Os incentivos fiscais, as adições e exclusões legais
do exercício de 2020 somaram R$ 19.284 mil, ante R$ 1.431 mil do exercício de 2019, consequentemente a base de
cálculo do imposto de renda e da contribuição social reduziu em R$ 17.853 mil, justificando a redução verificada no valor
total do imposto. Os incentivos fiscais representaram uma redução de impostos de R$47.225 mil em 2020 e totalizaram
R$44.373 mil em 2019.

Lucro líquido do exercício
O Lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi de R$ 95.656 mil comparado com R$ 24.104
mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R$ 71.552 mil ou 296,8%,
explicado pelos fatores acima descritos.

BALANÇO PATRIMONIAL
PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS EM 30 DE JUNHO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(em R$ milhares, exceto %)

Em 30 de junho de
2022

AV (%)

Em 31 de dezembro de
2021

AV (%)

AH (%)

ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes

178.386

8,4%

246.850

11,1%

-

0,0%

-

0,0%

-27,7%
0,0%

443.252

20,8%

407.333

18,3%

8,8%

Ativo de contrato

2.745

0,1%

3.902

0,2%

-29,7%

Contas a receber de partes relacionadas

2.494

0,1%

3.384

0,2%

-26,3%

Estoques

590.401

27,8%

535.084

24,0%

10,3%

Impostos a recuperar

100.648

4,7%

85.824

3,9%

17,3%

13.497

0,6%

10.486

0,5%

28,7%

Despesas antecipadas
Adiantamento de fornecedores
Outros ativos circulantes
Total do ativo circulante

-

0,0%

-

0,0%

0,0%

90.377

4,2%

86.759

3,9%

4,2%

1.421.800

66,8%

1.379.622

62,0%

3,1%

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Ativo de contrato
Contas a receber de partes relacionadas
Imposto a recuperar
Créditos com partes relacionadas

2.154

0,1%

2.044

0,1%

5,4%

33.768

1,6%

37.417

1,7%

-9,8%

7.706

0,4%

2.824

0,1%

172,9%

-

0,0%

31.901

1,4%

-100,0%

7.566

0,4%

6.547

0,3%

15,6%

50

0,0%

137.811

6,2%

-99,96%

Impostos diferidos

14.039

0,7%

843

0,0%

1565,4%

Outros créditos

35.267

1,7%

33.404

1,5%

5,6%

2.373

0,1%

2.738

0,1%

-13,3%
0,0%

Investimentos
Propriedades para investimento
Imobilizado
Intangível
Ativo de direito de uso
Total do ativo não circulante
TOTAL DO ATIVO

9.440

0,4%

9.440

0,4%

525.659

24,7%

515.043

23,1%

2,1%

34.579

1,6%

35.792

1,6%

-3,4%

33.111

1,6%

30.892

1,4%

7,2%

705.712

33,2%

846.696

38,0%

-16,7%

2.127.512

100,0%

2.226.318

100,0%

-4,4%
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(em R$ milhares, exceto %)

Em 30 de junho de
2022

AV (%)

Em 31 de dezembro de
2021

AV (%)

AH (%)

PASSIVO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos

515.386

24,2%

477.450

21,4%

7,9%

Fornecedores

234.568

11,0%

223.597

10,0%

4,9%

Contas a pagar a partes relacionadas

0

0,0%

0

0,0%

0,0%

Obrigações fiscais e sociais

61.064

2,9%

88.167

4,0%

-30,7%

Obrigações e provisões trabalhistas

25.768

1,2%

23.311

1,0%

10,5%

Dividendos a pagar

30.857

1,5%

51.101

2,3%

-39,6%

Débitos com partes relacionadas

0

0,0%

120

0,0%

-100,0%

Provisão para avais de terceiros

8.017

0,4%

0

0,0%

0,0%

Passivo de arrendamento

9.736

0,5%

8.223

0,4%

18,4%

Adiantamentos de clientes

0

0,0%

0

0,0%

0,0%

60.434

2,8%

60.767

2,7%

-0,5%

945.830

44,5%

932.736

41,9%

1,4%

642.365

30,2%

699.506

31,4%

-8,2%

897

0,0%

201

0,0%

346,3%

Impostos diferidos

35.119

1,7%

39.278

1,8%

-10,6%

Provisão para litígios

37.277

1,8%

1.468

0,1%

2439,3%

Débitos com partes relacionadas

13.001

0,6%

11.969

0,5%

8,6%

Passivo de arrendamento

24.963

1,2%

23.877

1,1%

4,5%

Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Obrigações fiscais e sociais

Outras contas a pagar
Total do passivo não circulante

391

0,0%

427

0,0%

-8,4%

754.013

35,4%

776.726

34,9%

-2,9%

188.073

8,8%

43.646

2,0%

330,9%

10.807

0,5%

329.427

14,8%

-96,7%

-12.144

-0,6%

-12.144

-0,5%

0,0%

98.240

4,6%

110.989

5,0%

-11,5%

0,0%

0,0%

471.918

21,2%

-19,2%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de lucros
Transações com sócios
Outros resultados abrangentes
Lucros acumulados
Total de Participação dos controladores
Participação de não controladores
Total do patrimônio líquido
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

96.319

4,5%

381.295

17,9%

46.374

2,2%

44.938

2,0%

3,2%

427.669

20,1%

516.856

23,2%

-17,3%

2.127.512

100,0%

2.226.318

100,0%

-4,4%

Caixa e Equivalentes de Caixa
Em 30 de junho de 2022, o caixa e equivalentes de caixa totalizou R$ 178.386 mil, quando comparado ao caixa e
equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2021 quando totalizou R$ 246.850 mil, apresentando uma redução de 27,7%.
Contas a Receber
Em 30 de junho de 2022, o saldo de contas a receber era de R$ 443.252 mil, apresentando um aumento de 8,8% em
relação a 31 de dezembro de 2021, que totalizou R$ 407.333 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, do aumento de
receita em 2022 quando comparado com 2021.
Estoques
Em 30 de junho de 2022, o saldo dos estoques era de R$ 590.401 mil, ante R$ 535.084 mil em 31 de dezembro de 2021,
ou seja, em 10,3% aumentaram os estoques da Companhia, acompanhando o crescimento das vendas e das receitas e
considerando o aumento do custo da matéria prima dos produtos vendidos.
Total do Ativo Circulante
Em 30 de junho de 2022, o ativo circulante era de R$ 1.421.800 mil, representando 66,8% do ativo total, o que representou
um aumento de 3,1% se comparado ao saldo em 31 de dezembro de 2021. Essa alteração ocorreu pelo aumento das
contas a receber e dos estoques compensado pela redução de caixa e equivalentes de caixa em 2021.
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Créditos com partes relacionadas
Em 30 de junho de 2022, o saldo de créditos com partes relacionadas era de R$ 50 mil, uma variação de R$ 137.761 mil
e redução percentual de 99,96% em relação a 31 de dezembro de 2021, que totalizou R$ 137.811 mil. Essa redução
decorreu, uma vez que em 1º de junho de 2022, foi firmado entre a Borrachas Vipal S.A e a sua controladora Paludo
Participações S.A. o Contrato de Compra e Vendas de Ações pelo qual a Companhia readquiriu 98.520 ações de sua
própria titularidade pelo valor total de R$ 174.193. A transação foi utilizada para quitação dos saldos de mútuo, conta
corrente e contas a receber pela venda de ativo imobilizado com a sua controladora, Paludo Participações S.A..
Imobilizado
Em 30 de junho de 2022, o saldo de imobilizado era de R$ 525.659 mil, representando um aumento de R$ 10.616 mil, ou
2,1% em relação ao saldo de 31 de dezembro de 2021 que era de R$ 515.043 mil. Esse aumento é justificado
principalmente por adições de R$ 32.420 mil em imobilizado em andamento no valor de R$ 21.185 mil, adiantamentos a
fornecedores no valor de R$ 7.659 mil, máquinas e equipamentos no valor de R$ 2.176 mil, projetos de expansão e
otimização das unidades industriais R$ 43 mil e R$ 1.307 mil para outros.
Intangível
Em 30 de junho de 2022, o saldo de intangível era de R$ 34.579 mil, representando uma redução de R$ 1.213 mil, ou
3,4% em relação ao saldo de 31 de dezembro de 2021 que era de R$ 35.792 mil. Essa redução em 2022 é justificada
principalmente por (i) amortização de mais valia de ativos e software no valor de R$ 1.197 mil; (ii) variação cambial de
Goodwill no valor de R$ 353 mil.
Empréstimos e Financiamentos (circulante e não circulante)
Em 30 de junho de 2022, o saldo de empréstimos e financiamentos no passivo circulante e não circulante era de R$
1.157.751 mil, representando uma redução de R$ 19.205 mil em relação ao saldo em 31 de dezembro de 2021, que
totalizava R$ 1.176.956 mil. Essa redução decorreu de pagamento de principal no montante de R$ 256.485 mil,
pagamento de juros no montante de R$ 58.358 mil e variação cambial de R$ 35.284 mil, parcialmente compensado
captações no montante de R$ 279.406 mil e juros incorridos no valor de R$ 51.516 mil.
Total do Passivo Circulante
Em 30 de junho de 2022, o passivo circulante era de R$ 945.830 mil, representando 44,5% do passivo total, um aumento
de 1,4% se comparado a 31 de dezembro de 2021. Esse aumento se deve, principalmente pelo: (i) aumento de
empréstimos e financiamentos, (ii) R$ 10.971 mil de aumento dos fornecedores, (iii) R$ 8.017 mil de provisão de avais de
terceiros, e (iv) parcialmente compensado pelas obrigações fiscais e sociais no valor de R$ 27.103 mil e dividendos a
pagar no valor de R$ 20.244 mil.
Total do Passivo Não Circulante
Em 30 de junho de 2022, o passivo não circulante era de R$ 754.013 mil, representando 35,4% do passivo total, uma
redução R$ 22.713 mil ou 2,9% se comparado a 31 de dezembro de 2021, quando o saldo era R$ 776.726 mil. Essa
redução foi resultado, principalmente de reclassificação dos valores dos empréstimos e financiamentos de longo para curto
prazo.
Patrimônio Líquido
Em 30 de junho de 2022, o total do patrimônio líquido era R$ 427.669 mil, apresentando uma redução de 17,3% em
relação a 31 de dezembro de 2021, quando totalizou R$ 516.856 mil. A redução de R$ 89.187 mil desta conta decorreu,
principalmente, do lucro líquido no período de seis meses findo em 30 de junho de 2022 no valor de R$ 99.915 mil.
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PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE
2020
(Em milhares de Reais, exceto os %)
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa

Em 31 de
dezembro de 2021

AV (%)

Em 31 de dezembro de
2020

AV (%)

AH (%)

Aplicações financeiras

246.850
-

11,1%
0,0%

246.961
5.445

12,3%
0,3%

Contas a receber de clientes

407.333

18,3%

368.627

18,3%

10,5%

3.902

0,2%

3.340

0,2%

16,8%

Ativo de contrato

0,0%
-100,0%

3.384

0,2%

4.225

0,2%

-19,9%

535.084

24,0%

342.081

17,0%

56,4%

Impostos a recuperar

85.824

3,9%

52.079

2,6%

64,8%

Despesas antecipadas

10.486

0,5%

9.741

0,5%

7,6%

-

0,0%

143.006

7,1%

-100,0%

Outros ativos circulantes
Total do ativo circulante
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Ativo de contrato
Contas a receber de partes relacionadas
Imposto a recuperar
Créditos com partes relacionadas
Impostos diferidos
Outros créditos
Investimentos
Propriedades para investimento
Imobilizado
Intangível
Ativo de direito de uso

86.759
1.379.622

3,9%
62,0%

61.435
1.236.940

3,1%
61,5%

41,2%
11,5%

2.044
37.417
2.824
31.901
6.547
137.811
843
33.404
2.738
9.440
515.043
35.792
30.892

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

2.005
29.020
3.754
39.516
6.224
133.571
2.017
3.989
16.107
10.540
485.502
35.173
7.507

0,1%
1,4%
0,2%
2,0%
0,3%
6,6%
0,1%
0,2%
0,8%
0,5%
24,1%
1,7%
0,4%

1,9%
28,9%
-24,8%
-19,3%
5,2%
3,2%
-58,2%
737,4%
-83,0%
-10,4%
6,1%
1,8%
311,5%

Total do ativo não circulante TOTAL
DO ATIVO

846.696
2.226.318

38,0%
100,0%

774.925
2.011.865

38,5%
100,0%

9,3%
10,7%

Contas a receber de partes relacionadas
Estoques

Adiantamento de fornecedores
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(Em milhares de Reais, exceto os %)

PASSIVO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Contas a pagar a partes relacionadas
Obrigações fiscais e sociais
Obrigações e provisões trabalhistas
Dividendos a pagar
Débitos com partes relacionadas
Provisão para avais de terceiros
Passivo de arrendamento
Adiantamentos de clientes
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Obrigações fiscais e sociais
Impostos diferidos
Provisão para litígios
Débitos com partes relacionadas
Passivo de arrendamento
Outras contas a pagar
Total do passivo não circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de lucros
Transações com sócios
Outros resultados abrangentes
Total de Participação dos controladores
Participação de não controladores
Total do patrimônio líquido
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 31 de
dezembro de 2021

AV (%)

AV (%)

2020

AH (%)

477.450
223.597
88.167
23.311
51.101
120
8.223
60.767
932.736

21,45%
10,04%
0,00%
3,96%
1,05%
2,30%
0,01%
0,00%
0,37%
0,00%
2,73%
41,90%

323.838
139.791
22
66.259
21.418
29.700
2.883
2.792
145.893
55.760
788.356

16,10%
6,95%
0,00%
3,29%
1,06%
1,48%
0,00%
0,14%
0,14%
7,25%
2,77%
39,19%

47,43%
59,95%
-100,00%
33,06%
8,84%
72,06%
100%
-100,00%
194,52%
-100,00%
8,98%
18,31%

699.506
201
39.278
1.468
11.969
23.877
427
776.726

31,42%
0,01%
1,76%
0,07%
0,54%
1,07%
0,02%
34,89%

772.761
743
44.865
1.283
15.753
5.363
509
841.277

38,41%
0,04%
2,23%
0,06%
0,78%
0,27%
0,03%
41,82%

-9,48%
-72,95%
-12,45%
14,42%
-24,02%
345,22%
-16,11%
-7,67%

43.646

1,96%

57.894

2,88%

-24,61%

329.427

14,80%

179.891

8,94%

83,13%

-0,55%

(12.144)

-0,60%

0%

4,99%
21,20%
2,02%
23,22%
100,00%

117.476
343.117
39.115
382.232
2.011.865

5,84%
17,05%
1,94%
19,00%
100,00%

-5,52%
37,54%
14,89%
35,22%
10,66%

(12.144)
110.989
471.918
44.938
516.856
2.226.318

Caixa e Equivalentes de Caixa
Em 31 de dezembro de 2021, o caixa e equivalentes de caixa totalizou R$ 246.850 mil, quando comparado ao caixa e
equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2020 quando totalizou R$ 246.961 mil, apresentando uma redução de 0,0004.
Contas a Receber
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de contas a receber era de R$ 407.333 mil, apresentando um aumento de 11,8%
em relação a 31 de dezembro de 2020, que totalizou R$ 368.627 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, do aumento
de receita em 2021 quando comparado com 2020.
Estoques
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos estoques era de R$ 535.084 mil, ante R$ 342.081 mil em 31 de dezembro de
2020, ou seja, em 56,4% aumentaram os estoques da Companhia, acompanhando o crescimento das vendas e das
receitas e considerando o aumento do custo da matéria prima dos produtos vendidos.
Total do Ativo Circulante
Em 31 de dezembro de 2021, o ativo circulante era de R$ 1.379.622 mil, representando 61,5% do ativo total, o que
representou um aumento de 11,5% se comparado ao saldo em 31 de dezembro de 2020. Essa alteração insignificativa
ocorreu pelo aumento das contas a receber e dos estoques versus o zeramento da conta do adiantamento de fornecedores
durante 2021.
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Ativo Não Circulante
Créditos com partes relacionadas
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de créditos com partes relacionadas era de R$ 137.811 mil, uma variação de 4.240
mil e aumento percentual de 3,2% em relação a 31 de dezembro de 2020, que totalizou R$ 133.571 mil. Esse aumento
decorreu, principalmente pelo aumento de contrato de conta corrente a receber da Companhia com parte relacionada a
Paludo Participações S.A. quando comparado com 2020.
Outros créditos
Os outros créditos acumularam em 31 de dezembro de 2021 R$ 33.403 mil contra R$ 3.989 mil em 31 de dezembro de
2020. Tal aumento em 737,4% estão relacionados a aquisição dos créditos a receber da Marangoni Tread Latino América
Industria e Comercio De Artefatos de Borracha Ltda. (“MTLA”), pelo montante de R$29.414 mil.
Imobilizado
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de imobilizado era de R$ 515.043 mil, representando um aumento de R$ 29.541 mil,
ou 6,1% em relação ao saldo de 31 de dezembro de 2020 que era de R$ 485.502 mil. Esse aumento é justificada
principalmente por (i) adições de R$ 56.966 mil principalmente devido ao imobilizado em andamento no valor de R$ 30.458
mil, adiantamentos a fornecedores no valor de R$ 12.671 mil, máquinas e equipamentos no valor de R$ 4.913 mil para
projetos de expansão e otimização das unidades industriais e R$ 8.109 mil para outros.
Intangível
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de intangível era de R$ 35.792 mil, representando um aumento de R$ 619 mil, ou
1,8% em relação ao saldo de 31 de dezembro de 2020 que era de R$ 35.173 mil. Esse aumento em 2021 é justificada
principalmente por (i) ganho de variação cambial da mais valia de ativo e do Goodwill no montante de R$ 2.100 mil; (ii)
adições de software no montante de R$ 709 mil e (iii) parcialmente compensado pela amortização de software e de mais
valia de ativos no valor de R$ 2.190 mil.
Ativo de Direito de Uso
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de ativo de direito de uso era de R$ 30.982 mil, representando um aumento de R$
23.385 mil, ou 311,5% em relação ao saldo de 31 de dezembro de 2020, que era de R$ 7.507 mil. Esse aumento se deu
pela (i) adição de novos contratos no montante de R$ 25.110 mil; (ii) remensuração de contratos de R$ 4.035 mil;
parcialmente compensado pela (ii) amortização no montante de R$ 5.200 mil; e (iii) créditos de PIS e COFINS no montante
de R$ 457 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.
Passivo Circulante
Empréstimos e Financiamentos (circulante e não circulante)
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de empréstimos e financiamentos no passivo circulante e não circulante era de R$
1.176.956 mil, representando um aumento de R$ 80.357 mil em relação ao saldo em 31 de dezembro de 2020, que
totalizava R$ 1.096.599 mil. Esse aumento decorreu de captação de novos empréstimos no montante de R$ 435.443 mil,
provisão de juros incorridos no montante de R$ 75.640 mil e variação cambial de R$ 34.705 mil, parcialmente compensado
pelo pagamento de principal e juros no montante de R$ 465.431 mil. O saldo do passivo circulante apresentou um aumento
de R$ 153.612 mil em 31 de dezembro de 2021 quando comparado a 31 de dezembro de 2020 por conta do cronograma
de pagamento dos contratos de empréstimos que preveem parcelas maiores a serem pagas no ano de 2022 quando
comparadas com as parcelas devidas no ano de 2021.
Total do Passivo Circulante
Em 31 de dezembro de 2021, o passivo circulante era de R$ 932.955 mil, representando 41,9% do passivo total, um
aumento de 18,3% se comparado a 31 de dezembro de 2020. Esse aumento se deve, principalmente pelo: (i) aumento de
empréstimos e financiamentos, (ii) R$ 83.806 mil de aumento dos fornecedores, (iii) R$ 21.401 mil de aumento nos
dividendos a pagar devido a destinação do lucro líquido do exercício, e (iv) parcialmente compensado pela variação de
adiantamentos de clientes no valor de R$ 145.893 mil referente ao contrato de compra e venda de mercadorias para
exportação de commodities, com intermediação através de empresas de trading.
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Total do Passivo Não Circulante
Em 31 de dezembro de 2021, o passivo não circulante era de R$ 776.726mil, representando 34,9% do passivo total, uma
redução R$ 64.551 mil ou 7,7% se comparado a 31 de dezembro de 2020, quando o saldo era R$ 841.277 mil. Essa
redução foi resultado, principalmente de reclassificação dos valores dos empréstimos e financiamentos de longo para curto
prazo.
Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2021, o total do patrimônio líquido era R$ 516.856 mil, apresentando um aumento de 35,2% em
relação a 31 de dezembro de 2020, quando totalizou R$ 382.232 mil. O aumento de R$ 134.624 mil desta conta decorreu,
principalmente, do lucro líquido gerado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 no valor de R$ 202.651
mil, parcialmente compensado pelos dividendos obrigatórios distribuídos em tal exercício no montante total de R$ 49.400
mil e uma transação de redução de capital para devolução ao acionista controlador no montante de R$ 14.248 mil.
PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE
2019
(Em milhares de Reais, exceto os %)
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Ativo de contrato
Contas a receber de partes relacionadas
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Adiantamento de fornecedores
Outros ativos circulantes
Total do ativo circulante
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Ativo de contrato
Contas a receber de partes relacionadas
Imposto a recuperar
Créditos com partes relacionadas
Impostos diferidos
Outros créditos
Investimentos
Propriedades para investimento
Imobilizado
Intangível
Ativo de direito de uso
Total do ativo não circulante
TOTAL DO ATIVO

Em 31 de
dezembrode 2020

AV (%)

Em 31 de dezembro
de 2019

246.961
5.445
368.627
3.340
4.225
342.081
52.079
9.741
143.006
61.435
1.236.940

12,3%
0,3%
18,3%
0,2%
0,2%
17,0%
2,6%
0,5%
7,1%
3,1%
61,5%

52.869
2.079
375.197
2.528
1.645
301.543
70.150
7.188

2.005
29.020
3.754
39.516
6.224
133.571
2.017
3.989
16.107
10.540
485.502
35.173
7.507
774.925
2.011.865

0,1%
1,4%
0,2%
2,0%
0,3%
6,6%
0,1%
0,2%
0,8%
0,5%
24,1%
1,7%
0,4%
38,5%
100,0%

AV (%)

AH (%)

54.577
867.776

3,0%
0,1%
21,5%
0,1%
0,1%
17,3%
4,0%
0,4%
0,0%
3,1%
49,7%

367,1%
161,9%
-1,8%
32,1%
156,8%
13,4%
-25,8%
35,5%
0,0%
12,6%
42,5%

4.695
36.842
4.616
39.703
87.719
119.775
1.184
11.497
14.971
21.151
488.431
35.809
11.388
877.781
1.745.557

0,3%
2,1%
0,3%
2,3%
5,0%
6,9%
0,1%
0,7%
0,9%
1,2%
28,0%
2,1%
0,7%
50,3%
100,0%

-57,3%
-21,2%
-18,7%
-0,5%
-92,9%
11,5%
70,4%
-65,3%
7,6%
-50,2%
-0,6%
-1,8%
-34,1%
-11,7%
15,3%
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Em milhares de Reais, exceto os %)

PASSIVO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Contas a pagar a partes relacionadas
Obrigações fiscais e sociais
Obrigações e provisões trabalhistas
Dividendos a pagar
Provisão para avais de terceiros
Passivo de arrendamento
Adiantamentos de clientes
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Obrigações fiscais e sociais
Impostos diferidos
Provisão para litígios
Débitos com partes relacionadas
Passivo de arrendamento
Outras contas a pagar
Total do passivo não circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de lucros
Transações com sócios
Outros resultados abrangentes
Total de Participação dos controladores
Participação de acionistas não controladores
Total do patrimônio líquido
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 31 de dezembro de
2020

AV (%)

Em 31 de dezembro de
2019

323.838
139.791
22
66.259
21.418
29.700
2.883
2.792
145.893
55.760
788.356

16,1%
6,9%
0,0%
3,3%
1,1%
1,5%
0,1%
0,1%
7,3%
2,8%
39,2%

362.852
148.129
4.179
45.567
18.073
26.155
5.352
2.663

772.761
743
44.865
1.283
15.753
5.363
509
841.277
57.894
179.891
-12.144
117.476
343.117
39.115
382.232
2.011.865

AV (%)

AH (%)

50.734
663.704

20,8%
8,5%
0,2%
2,6%
1,0%
1,5%
0,3%
0,2%
0,0%
2,9%
38,0%

-10,8%
-5,6%
-99,5%
45,4%
18,5%
13,6%
-46,1%
4,8%
0,0%
9,9%
18,8%

38,4%
0,0%
2,2%
0,1%
0,8%
0,3%
0,0%
41,8%

663.192
3.414
61.791
894
10.045
9.373
513
749.222

38,0%
0,2%
3,5%
0,1%
0,6%
0,5%
0,0%
42,9%

16,5%
-78,2%
-27,4%
43,5%
56,8%
-42,8%
-0,8%
12,3%

2,9%
8,9%
-0,6%
5,8%
17,1%
1,9%
19,0%
100,0%

57.894
106.775

3,3%
6,1%
0,0%
5,3%
14,8%
4,3%
19,1%
100,0%

0,0%
68,5%
0,0%
26,1%
33,1%
-47,7%
14,9%
15,3%

93.150
257.819
74.812
332.631
1.745.557

Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Em 31 de dezembro de 2020, o caixa e equivalentes de caixa totalizou R$ 246.961 mil, apresentando um aumento 367,1%
em relação a 31 de dezembro de 2019, quando totalizou R$ 52.669 mil. Esse aumento decorreu, principalmente, pela
geração de caixa líquido originado das atividades operacionais da Companhia no exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2020, na ordem de R$ 478.830 mil, o qual foi principalmente utilizado para atividades de financiamento pelo pagamento
de empréstimos e financiamentos no valor de R$ 625.510 mil, compensado pelas captações de novos empréstimos e
financiamentos de R$ 522.223 mil, apresentando, assim, uma variação líquida de R$ 194.092 mil, do saldo de caixa e
equivalentes de caixa.
Contas a Receber de clientes (circulante e não circulante)
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de contas a receber de clientes (circulante e não circulante) era de R$ 397.647 mil,
apresentando uma redução de 3,5% em relação a 31 de dezembro de 2019, que totalizou R$ 412.039 mil. Essa redução
decorreu, principalmente pelo aumento da provisão para créditos de liquidação duvidosa comparado ao ano anterior.
Estoques
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo dos estoques era de R$ 342.081 mil, ante R$ 301.543 mil em 31 de dezembro de
2019, ou seja, em 13,4% aumentaram os estoques da Companhia, acompanhando o crescimento das vendas e das
receitas.
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Adiantamento de fornecedores
Em 31 de dezembro de 2020, o adiantamento de fornecedores era de R$ 143.006 mil, ante um montante nulo em 31 de
dezembro de 2019. A Companhia firmou um contrato de compra e venda de mercadorias para exportação de commodities,
com intermediação através de empresas de Trading, registrando o valor quase igual em adiantamentos de clientes no
Passivo circulante.
Total do Ativo Circulante
Em 31 de dezembro de 2020, o ativo circulante era de R$ 1.236.940 mil, representando 61,5% do ativo total, o que
representou um aumento de 42,5% se comparado ao saldo em 31 de dezembro de 2019. Essa alteração se deve,
principalmente pelo aumento de caixa e equivalentes de caixa, de adiantamentos de fornecedores e dos estoques.

Ativo Não Circulante
Impostos a recuperar
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo dos impostos a recuperar era de R$ 6.224 mil, apresentando uma redução de 92,9%
ou R$ 81.495 mil em relação ao saldo de R$ 87.719 mil em 31 de dezembro de 2019, que totalizou R$ 87.719 mil,
principalmente pela habilitação dos créditos de PIS e CONFINS deferidos da Receita Federal e compensados em grande
escala durante 2019.
Créditos com partes relacionadas
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de créditos com partes relacionadas era de R$ 133.571 mil, apresentando um
aumento de 11,5% em relação a 31 de dezembro de 2019, que totalizou R$ 119.775 mil. Esse aumento decorreu,
principalmente pelo aumento de contrato de conta corrente a receber da Companhia com parte relacionada a Paludo
Participações S.A. quando comparado com 2019.
Imobilizado
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de imobilizado era de R$ 485.502 mil, representando uma redução de R$2.929 mil,
ou 0,6% em relação ao saldo de 31 de dezembro de 2019 que era de R$ 488.431 mil. Essa redução é justificada por (i)
depreciação no montante de R$ 41.531 mil; e (ii) baixas liquidas no montante de R$ 6.433 mil; parcialmente compensado
por (a) aquisições no montante de R$ 20.853 mil referente principalmente imobilizado em andamento e máquinas e
equipamentos; (b) variação cambial no montante de R$ 14.590 mil e (c) efeito hiperinflacionário de R$ 9.592 mil.
Total do Ativo Não Circulante
Em 31 de dezembro de 2020, o ativo não circulante era de R$ 774.925 mil, representando 38,5% do ativo total, o que
significou uma redução de 11,7% se comparado ao saldo em 31 de dezembro de 2019. Essa alteração se deve
principalmente pelas contas do ativo não circulante significativamente alteradas e explicadas acima.

Passivo
Empréstimos e Financiamentos (circulante e não circulante)
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de empréstimos e financiamentos circulante e não circulante era de R$ 1.096.599
mil, representando um aumento de R$ 70.555 mil em relação ao saldo em 31 de dezembro de 2019, que totalizava R$
1.026.044 mil. Esse aumento decorreu principalmente pela variação cambial no montante de R$ 181.454 mil, compensado
parcialmente com menor captações e pagamentos de empréstimos e financiamentos realizados em 31 de dezembro de
2020 comparado ao ano de 2019, principalmente por conta de renegociações de prazo realizada em função da Pandemia
do COVID-19.
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Adiantamentos de clientes
Conforme explicado na conta de adiantamentos de fornecedores o montante de R$145.893 mil em 31 de dezembro de
2020 contabilizado refere-se a compra e venda de commodities da Companhia pelas Tradings.
Impostos diferidos
Os impostos diferidos em 31 de dezembro de 2020 somam R$ 44.865 mil contra R$ 61.791 mil em 31 de dezembro de
2019, ou seja, 27,4% a menor. A variação é causada (i) pelo fato do saldo de variação cambial tributada pelo regime de
caixa ter sido maior em 31 de dezembro 2019 que em 31 de dezembro de 2020, o que reduziu o passivo diferido em
R$11.664 mil; e (ii) uma provisão para perdas esperadas com contas a receber maior, gerando um crédito fiscal de R$6.462 mil.
Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2020, o total do patrimônio líquido era R$ 382.232 mil, apresentando um aumento de 14,9% em
relação a 31 de dezembro de 2019, quando totalizou R$ 332.631 mil. O aumento de R$ 49.601 mil decorreu, (i) do lucro
líquido gerado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 no valor de R$ 95.656 mil; (ii) de efeitos positivos
de variação cambial de ágio de controladas, variação cambial de controladas no exterior e de efeitos de hiperinflação nas
controladas da Argentina; (iii) aquisição da participação da minoritária em controlada Marangoni North America (MTNA)
que gerou uma redução de R$ 48.367 mil; (iv) pagamento de ágio na aquisição da participação dos não controladores da
MTNA, registrado como orienta as normas contábeis como uma transação de capital entre sócios no valor de R$ 12.144
mil; e finalmente (v) pelos dividendos distribuídos no montante de R$ 20.763 mil.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
COMPARAÇÃO ENTRE OS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 30 DE JUNHO DE
2022 E DE 30 DE JUNHO DE 2021
A tabela a seguir apresenta os valores relativos ao Fluxo de Caixa consolidado da Companhia para os exercícios indicados:
(em R$ milhares, exceto %)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados nas atividades
operacionais

Período de seis meses findo em 30 de junho de
2022

AV (%)

2021

AV (%)

AH (%)

31.356

-45,8%

78.907

332,3%

-60,3%

Caixa e equivalentes de caixa líquidos aplicados nas atividades de
investimentos

-32.635

47,7%

-16.648

-70,1%

96,0%

Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerado pelas (aplicados nas)
atividades de financiamentos

-67.185

98,1%

-38.516

-162,2%

74,4%

Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa

-68.464

100,0%

23.743

100,0%

-388,4%

Atividades Operacionais
O fluxo de caixa líquido originado nas atividades operacionais totalizou R$ 31.356 mil no período de seis meses findo em
30 de junho de 2022 em comparação a R$ 78.907 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021, diminuindo
no montante de R$ 47.551 mil ou 60,3%. Essa variação deu-se, substancialmente, aos seguintes fatores, (i) aumento de
R$ 35.960 mil em contas a receber de clientes (saldo negativo de R$ 39.659 mil no período de seis meses findo em 30
de junho de 2022 comparado a um saldo negativo de R$ 3.699 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de
2021); e (iv) aumento de R$ 48.026 mil em fornecedores (saldo de R$ 10.971 mil no período de seis meses findo em 30
de junho de 2022 comparado a um saldo negativo de R$ 58.997 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de
2021).
Essa variação parcialmente compensada por (i) R$ 44.201 mil em outras contas a pagar do período (saldo de R$ 123 mil
no período de seis meses findo em 30 de junho de 2022 comparado a um saldo negativo de R$ 44.078 mil no período de
seis meses findo em 30 de junho de 2021).
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Atividades de Investimento
O fluxo de caixa líquido aplicado (saída de caixa) nas atividades de investimento foi de R$ 32.635 mil no período de seis
meses findo em 30 de junho de 2022 e de R$ 16.648 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021. Esse
aumento de R$ 15.987 mil ou 96,0%, decorreu, principalmente, do desembolso incorrido pela Companhia para pagamento
do imobilizado adquirido no período de seis meses findo em 30 de junho de 2022 no montante de R$ 32.420 mil,
comparado a um investimento em imobilizado de R$ 18.498 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021.
Atividades de Financiamento
O fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento foi de R$ 67.185 mil no período de seis meses findo em
30 de junho de 2022 e de R$ 38.516 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2021. Esse aumento de R$
28.669 mil, ou 74,4%, deve-se, substancialmente à aumento de pagamentos de empréstimos e financamentos no montante de
R$ 256.485 mil no período de seis meses findo em 30 de junho de 2022, comparado a R$ 179.882 mil no período anterior.
COMPARAÇÃO ENTRE OS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2021 E DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020
A tabela a seguir apresenta os valores relativos ao Fluxo de Caixa consolidado da Companhia para os exercícios indicados:

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
(Em milhares de Reais, exceto os %)

2021

AV (%)

2020

AV (%)

AH (%)

Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados nas atividades
operacionais

122.382

-110.254,1%

478.830

246,7%

-74,4%

Caixa e equivalentes de caixa líquidos aplicados nas atividades
de investimentos

(47.937)

43.186,5%

(21.905)

-11,3%

118,8%

Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerado pelas (aplicados
nas) atividades de financiamentos

(74.556)

67.167,6%

(262.833)

-135,4%

-71,6%

(111)

100,0%

194.092

100,0%

-100,1%

Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa

Atividades Operacionais
O fluxo de caixa líquido originado nas atividades operacionais totalizou R$ 122.283 mil no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2021 em comparação a R$ 478.830 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020,
diminuindo no montante de R$ 356.448 mil ou 74,4%. Essa variação deu-se, substancialmente, aos seguintes fatores, (i)
R$170.052 mil em impostos a recuperar (saldo negativo de R$70.486 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2021 comparado a um saldo positivo de R$99.566 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020)
devido a Companhia ter reconhecido, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, créditos fiscais por ter
obtido decisão favorável em ação pleiteando a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tais créditos
foram substancialmente utilizados pela companhia ao longo do exercício social de 2020; (ii) aumento de R$154.218 mil
em estoques (saldo negativo de R$194.416 mil no exercício social encerrado em 2021 comparado a um saldo negativo de
R$40.198 mil no exercício social encerrado em 2020) devido ao fato do saldo em estoques da Companhia, no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021, quando comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020, ter aumentado de forma considerável para acompanhar o crescimento das vendas e das receitas e, também,
considerando o aumento do custo da matéria prima dos produtos vendidos; (iii) aumento de R$52.187 mil em outras contas
a receber (saldo negativo de R$57.197 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 comparado a um
saldo negativo de R$5.010 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020) devido a adiantamentos a
fornecedores ocorridos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 para uma operação específica de
exportação que não se repetiu no ano de 2021; e (iv) aumento de R$46.423 mil em contas a receber (saldo negativo de
R$57.829 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 comparado a um saldo negativo de R$11.406 mil
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020).

PÁGINA: 278 de 402

Formulário de Referência - 2022 - Borrachas Vipal S.A.

Versão : 7

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Essa variação parcialmente compensada por (i) um aumento de R$83.654 mil no lucro líquido do exercício antes dos
impostos sobre o lucro; (ii) um aumento no saldo de fornecedores de R$92.144 mil (saldo positivo de R$83.806 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 comparado a um saldo negativo de R$8.338 mil no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020); e (iii) um amento de R$ 86.179 mil em obrigações fiscais e sociais (saldo
positivo de R$95.577 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 comparado a um saldo positivo de
R$9.398 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020) devido a expansão do saldo de contas a receber
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de em comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020 por conta da expansão das vendas no mesmo período.

Atividades de Investimento
O fluxo de caixa líquido aplicado (saída de caixa) nas atividades de investimento foi de R$ 47.937 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2021 e de R$ 21.905 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Esse aumento de R$ 26.032 mil ou 118,8%, decorreu, principalmente, do desembolso incorrido pela Companhia para
pagamento do imobilizado adquirido no exercício social encerrado em 31 de dezembro 2021 no montante de R$ 56.966
mil, comparado a um investimento em imobilizado de R$20.583 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro
2020. Essa variação foi parcialmente compensada por um aumento de R$6.082 mil em aplicações financeiras e R$4.732
mil em recebimento de venda de ativos.

Atividades de Financiamento
O fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento foi de R$ 74.556 mil no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2021 e de R$ 262.833 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Essa redução
de R$188.277 mil, ou 71,6%, no montante total de caixa consumido no exercício deve-se, substancialmente, as operações
de captação e pagamento de empréstimos e financiamento. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021
a Companhia teve captações de empréstimos superiores ao valor de pagamentos efetuados de R$ 47.478 mil, ao passo
que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 os valores de pagamento excederam as captações de
recursos em R$ 103.287 mil. Além disso, a redução também se deve à aquisição de participação de não controladores de
R$60.511 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 relacionada a compra de participação da
controlada Marangoni North América, sem efeito comparativo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
Essa redução foi parcialmente compensada por (i) um aumento de R$19.035 mil no pagamento de dividendos; e (ii) um
aumento de R$7.968 mil no pagamento de juros de empréstimos.

COMPARAÇÃO ENTRE OS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2020 E DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019
A tabela a seguir apresenta os valores relativos ao Fluxo de Caixa consolidado da Companhia para os exercícios indicados:
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
(Em milhares de Reais, exceto os %)

2020

AV (%)

2019

AV (%)

AH (%)

Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados nas
atividades operacionais

478.830

246,7%

258.349

881,9%

85,3%

Caixa e equivalentes de caixa líquidos aplicados nas
atividades de investimentos

(21.905)

-11,3%

(90.355)

-308,4%

-75,8%

Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerado pelas
(aplicados nas) atividades de financiamentos

(262.833)

-135,4%

(138.698)

-473,4%

89,5%

194.092

100,0%

29.296

100,0%

562,5%

Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa
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Atividades Operacionais
O fluxo de caixa líquido gerado nas atividades operacionais totalizou R$ 478.830 mil no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2020 em comparação a R$ 258.349 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019,
gerando um aumento de R$ 220.481 mil ou 85,3%. Essa variação deu-se, substancialmente, aos seguintes fatores (i)
aumento de R$81.362 mil no lucro líquido do exercício antes dos impostos sobre o lucro; (ii) efeito positivo do aumento de
R$150.547 mil em juros e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos (saldo positivo de R$243.340 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 comparado a um saldo positivo de R$92.793 mil no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020) devido, principalmente, a depreciação do Real frente ao Dólar ocorrida em
2020 ante 2019. O Dólar estava cotado a R$ 4,0307 em 31 de dezembro de 2019 e a R$5,1967 em 31 de dezembro de
2020, uma variação de 28,93%; (iii) aumento de R$33.365 mil em outras contas a pagar (saldo positivo de R$18.995 mil
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 comparado a um saldo negativo de R$14.370 mil no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020); e (iv) redução de R$23.315 mil em contas a receber (saldo negativo de
R$11.406 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 comparado a um saldo negativo de R$34.721
mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020) devido ao fato de no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2019 o saldo de contas a receber ter aumentado em relação ao exercício anterior em função de aumento de
vendas, ao passo que o saldo de contas a receber no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 não ter
apresentado variações relevantes em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Essa variação foi parcialmente compensada por (i) aumento de R$69.684 mil em estoques (saldo negativo de R$40.198
mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 comparado a um saldo positivo de R$29.486 mil no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020) devido a ampliação dos estoques no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020 em relação ao exercício anterior, sendo que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
houve redução em relação ao período anterior; e (ii) efeito negativo devido ao aumento de R$15.757 mil em fornecedores
(saldo negativo de R$8.338 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 comparado a um saldo positivo
de R$7.419 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020) devido a variação nos saldos a pagar da conta
ao final do exercício em comparação ao saldo inicial, substancialmente influenciada pelo comportamento de estoques e
vendas verificado nos períodos.

Atividades de Investimento
O fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de investimento foi de R$ 21.905 mil no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2020 e de R$ 90.355 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Essa redução de R$
68.450 mil ou de 75,8% decorreu, principalmente, do desembolso incorrido pela Companhia no exercício social encerrado
em 31 de dezembro 2019 para pagamento das empresas adquiridas no montante de R$ 53.023 mil, sem impacto similar
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Além disso, contribuiu para essa redução o desembolso de
R$7.645 mil incorrido pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro 2019 para pagamento de
propriedade para investimento.

Atividades de Financiamento
O fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (saída de caixa) foi de R$ 262.833 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020 e de R$ 138.698 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Esse aumento de R$ 124.135 mil ou de 89,5% ocorreram principalmente em função dos pagamentos e captação maior de
empréstimos e financiamentos realizados. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 a Companhia teve
pagamentos de empréstimos e financiamentos que excederam as captações de recursos em R$ 103.287 mil, e no exercício
social encerrado em 31 de dezembro 2019 os pagamentos excederam em R$ 58.601 mil. Além disso, o aumento também
se deve (i) à aquisição de participação de não controladores de R$60.511 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020 relacionada a aquisição da Marangoni North America, sem efeito comparativo no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019; e (ii) ao aumento de pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos de
R$24.400 mil devido aos pagamentos de juros conforme cronogramas estabelecidos em contratos de financiamento. Esse
aumento foi parcialmente compensado por uma redução de R$26.794 mil em pagamento de dividendos no período.
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a. resultados das operações do emissor, em especial:
i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita
No período de seis meses findo em 30 de junho de 2022, 68,4% das receitas foram provenientes da comercialização de
produtos para reforma no mercado interno, 50,2% da comercialização de produtos para reforma no mercado. As vendas
da Companhia tiveram um aumento importante em relação ao ano anterior, em especial a operação de Pneus de moto,
que vem cada vez mais obtendo aceitação do consumidor e ganhando “market share”.
(em R$ milhares, exceto %)

Período de seis meses findo em 30 de junho de

Exercício social findo em 31 de dezembro de

2022

2021

2021

2020

2019

Mercado Interno

908.437

727.588

1.531.678

1.213.264

1.187.213

Reforma a Frio

409.899

339.032

704.207

563.673

561.615

Camelbacks

208.074

162.331

352.784

237.248

209.463

52.840

32.956

65.895

78.724

170.768

Duas Rodas

112.885

88.294

192.028

147.014

115.000

Outros

124.739

104.975

216.764

186.605

130.367

Mercado Externo

667.437

500.999

1.124.071

857.419

693.168

Reforma a Frio

479.057

345.672

765.664

608.125

521.723

Camelbacks

63.422

59.932

129.435

91.184

75.020

Compostos p/ 3ºs

33.624

23.268

55.363

41.259

24.040

2.741

1.362

5.454

1.743

398

88.593

70.765

168.155

115.108

71.987

-247.459

-166.830

-374.763

-266.321

-211.793

1.328.415

1.061.757

2.280.986

1.804.362

1.668.588

Compostos p/ 3ºs

Duas Rodas
Outros

Eliminação
Receita líquida total

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
A indústria em que a Companhia está inserida é fortemente dependente da atividade econômica do país como um todo,
principalmente do PIB de transportes. O setor de transportes seguiu o ritmo de retomada econômica do país no geral e
fechou o ano com variação positiva de 2,2%. O licenciamento de veículos pesados, um bom indicativo da atividade desse
setor, cresceu 43% frente o ano de 2020. O tráfego pedágio do de veículos pesados recuou (0,78%) no exercício social
encerrado em 31 de dezembro 2021, segundo a ABCR. A Companhia registou crescimento de 26,4% na sua receita
líquida. O lucro bruto atingiu R$ 691,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro 2021, um aumento de
7,3% em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2020. As pressões de matéria prima aliadas ao dólar,
trabalharam de maneira adversa e impactaram a margem bruta da Companhia, que no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2021 foi de 30,3%, ante 35,7% p exercício social encerrado em 31 de dezembro 2020.
b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações
de volumes e introdução de novos produtos e serviços
No mercado interno, a Companhia tem conseguido, frequentemente, repassar o custo da inflação para o consumidor,
reajustando o seu preço. No mercado externo, devido à presença relevante da Borrachas Vipal S.A. em diversos
mercados internacionais, as oscilações das variadas taxas de câmbio dos diferentes países onde atua têm impacto
importante nas receitas da Companhia.
Os resultados operacionais da Companhia são impactados pelas variações cambiais entre o Real, moeda funcional e
de apresentação das demonstrações financeiras da Companhia e as moedas dos países onde opera. Os resultados
apresentados nos últimos 3 anos foram influenciados pelos seguintes fatores como: PIB brasileiro, condições de
financiamento, inclusive atreladas a taxa básica de juros, câmbio mais competitivo para as empresas exportadoras, e
pela pandemia de Covid-19.
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c. impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros
no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor, quando relevante
Inflação: apesar de a inflação haver arrefecido neste último exercício, ela trabalha de maneira adversa nos custos da
Companhia, principalmente no tocante a custos de mão de obra e energia elétrica. Devido à posição de liderança de
mercado da Borrachas Vipal S.A., ela vem demonstrando uma boa capacidade de repassar estes aumentos de custos
inflacionários em ajustes de preço de seus produtos.
Taxa de Juros: grande parte da dívida da Companhia é indexada à taxa CDI, que é ligada diretamente à taxa básica
de juros da economia. A recente queda acentuada da taxa Selic, impactou de forma a reduzir as despesas financeiras
da Companhia não derivadas da variação cambial.
(em R$ milhares, exceto %)

Últ. Inf. Cont.

Exercício social findo em 31 de dezembro de

30/06/2022
Inflação (IPCA)

2021

2020

2019

5,49%

10,06%

4,52%

4,31%

13,25%

9,25%

2,00%

4,50%

(1)

Taxa básica de juros (SELIC)

(2)

(1)

IPCA é o índice nacional de preços ao consumidor calculado pelo IBGE (acumulado durante cada período)
(2)
Selic é a taxa básica de juros da economia, principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação

Taxa de câmbio: grande parte do custo de matéria prima da Companhia é denominado em dólar; além disso, parte
relevante da dívida da Companhia é dolarizada. Deste modo, enquanto variações cambiais tendem a beneficiar a
Companhia em suas receitas no mercado externo, as mesmas potencialmente pressionam seus custos de matéria
prima e aqueles associados à parcela dolarizada de sua dívida.
(em R$ milhares, exceto %)

Últ. Inf. Cont.
30/06/2022

Taxa de câmbio (1 USD)

5,2380

Exercício social findo em 31 de dezembro de
2021

2020

2019

5,5805

5,1967

4,0307
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a. introdução ou alienação de segmento operacional
Não houve alteração nos segmentos operacionais nos anos apresentados neste FRE.
b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Em 02 de janeiro de 2019, a Companhia adquiriu 51% das ações ordinárias emitidas da empresa Marangoni Trade
North America, Inc. (“MTNA”), localizada em Madison, Tennessee, EUA. Em 30 de junho de 2020 a Companhia adquiriu
uma participação adicional de 30% do capital da controlada. No mesmo mês a MTNA reduziu seu capital social tendo
o sócio não controlador se retirado da sociedade. Com esse movimento a Companhia passou a deter 100% do capital
social da controlada.
c. eventos ou operações não usuais
Não houve eventos não usuais.
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Os Diretores da Companhia possuem os seguintes comentários sobre as mudanças das práticas contábeis e sobre as
ênfases realizadas pelos auditores independentes nos últimos três exercícios sociais:
(a)

mudanças significativas nas práticas contábeis

IFRS 16/CPC 06 (R2) - Arrendamento mercantil
A Companhia adotou o CPC 06(R2) / IFRS 16 - Arrendamentos a partir de 1º de janeiro de 2019. O CPC 06(R2) / IFRS 16
estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de operações de arrendamento
mercantil e exige que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um único modelo de balanço
patrimonial, similar à contabilização de arrendamentos financeiros nos moldes do CPC 06 (R1). Na data de início de um
arrendamento, o arrendatário reconhece um passivo para efetuar os pagamentos (um passivo de arrendamento) e um
ativo representando o direito de usar o ativo objeto durante o prazo do arrendamento (um ativo de direito de uso). Os
arrendatários devem reconhecer separadamente as despesas com juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa
de depreciação do ativo de direito de uso.
Os arrendatários também deverão reavaliar o passivo do arrendamento na ocorrência de determinados eventos (por
exemplo, uma mudança no prazo do arrendamento, uma mudança nos pagamentos futuros do arrendamento como
resultado da alteração de um índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos). Em geral, o arrendatário reconhecerá
o valor de reavaliação do passivo de arrendamento como um ajuste ao ativo de direito de uso.
Não houve mudanças de norma contábil em 2020, 2021 e 2022 que impactassem as demonstrações financeiras da
Companhia.
(b)

efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

A Companhia adotou o CPC 06 (R2) usando o método retrospectivo modificado de adoção, com a data de aplicação inicial
de 1º de janeiro de 2019. A Companhia aplicou a norma somente a contratos que foram previamente identificados como
arrendamentos, aplicando-se a versão anterior da norma na data da aplicação inicial, e também optou por utilizar as
isenções de reconhecimento para contratos de arrendamento que, na data de início, têm um prazo de arrendamento igual
ou inferior a 12 meses e não contêm opção de compra (arrendamento de curto prazo) e contratos de arrendamento para
os quais o ativo subjacente é de baixo valor (ativos de baixo valor).
A adoção do CPC 06(R2) / IFRS 16 - Arrendamentos) em 01 de janeiro de 2019 resultou no aumento do Ativo de Direito
de Uso no montante de R$ 12.905 mil em contrapartida de Passivo de Arrendamento no circulante e não circulante no
mesmo montante.
(c)

ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

A Diretoria da Companhia afirma que não há ressalvas ou parágrafo de ênfase presentes nos relatórios dos auditores
independentes sobre as demonstrações financeiras para o período de seis meses findo em 20222 e para os exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019.
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As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil (BR GAAP), que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos,
orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) e pela CVM e também conforme as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS)
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício
de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis do grupo da
Companhia. Essas estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada período e exercício. Alterações
nos fatos e circunstâncias podem conduzir a revisão das estimativas, bem como a liquidação das transações envolvendo
essas estimativas e premissas poderá afetar a situação patrimonial e financeira e os resultados das operações por resultar
em valores diferentes dos estimados. As estimativas e pressupostos significativos utilizados pela Administração da
Companhia na preparação destas demonstrações financeiras se encontram abaixo descritas:
A preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que a Administração faça julgamentos e estimativas
e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações
de passivos contingentes, na data-base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas
e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado
em períodos futuros.
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros ("impairment")
Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa
excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo líquido das despesas de venda e o valor em uso. O
cálculo do valor justo líquido das despesas de venda é baseado em informações disponíveis de transações de venda de
ativos similares ou preços de mercado menos as despesas de venda. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de
fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento para os próximos cinco anos e não incluem atividades
de reorganização com as quais a Companhia ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que
melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de
desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa futuros esperados e à
taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação.
Provisão para perdas de crédito esperadas para contas a receber
A Companhia utiliza julgamento profissional para calcular a perda de crédito esperada para contas a receber e ativos de
contrato. As taxas de provisão aplicadas são baseadas em dias de atraso para agrupamentos de vários segmentos de
clientes que apresentam padrões de perda semelhantes. A avaliação da correlação entre as taxas de perda histórica
observadas, as condições econômicas previstas e as perdas de crédito esperadas são uma estimativa significativa,
sensível a mudanças nas circunstâncias e nas condições econômicas previstas. A experiência histórica de perda de crédito
da Companhia e a previsão das condições econômicas também podem não representar o padrão real do cliente no futuro.
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas
A Companhia reconhece provisão para causas fiscais, cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a
avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos
tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são
revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável,
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de
tribunais.
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a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço
patrimonial (off-balance sheet items), tais como:
(i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos
Não há arrendamentos mercantis operacionais, ativos ou passivos, não evidenciados nos balanços patrimoniais da
Companhia no período de seis meses findo em 30 de junho de 2022 e nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2021, 2020 e 2019.
(ii)
carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades,
indicando respectivos passivos,
Não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades não evidenciados
nos balanços patrimoniais da Companhia no período de seis meses findo em 30 de junho de 2022 e nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019.
(iii)

contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não há contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços não evidenciados nos balanços patrimoniais da
Companhia no período de seis meses findo em 30 de junho de 2022 e nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2021, 2020 e 2019.
(iv)

contratos de construção não terminada

Não há construção não terminada não evidenciada nos balanços patrimoniais da Companhia no período de seis meses
findo em 30 de junho de 2022 e nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019.
(v)

contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não há contratos de recebimentos futuros de financiamentos não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia
no período de seis meses findo em 30 de junho de 2022 e nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021,
2020 e 2019.
b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras:
Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia no período de seis meses findo em
30 de junho de 2022 e relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019.
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a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas
financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor
Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia relativas
ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2022 e aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021,
2020 e 2019.
b. natureza e propósito da operação
Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia relativas
ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2022 e aos exercícios sociais encerrados em 30 de junho de 2022 e em
31 de dezembro de 2021 2020 e 2019.
c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da
operação
Não existem outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, referentes à
natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação.
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a. investimentos, incluindo:
i.

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

A Companhia efetua investimentos em ativo imobilizado intangível e em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos,
para buscar crescimento e expansão dos negócios. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, os
investimentos na aquisição de ativo imobilizado e intangível totalizaram R$ 57.675 mil no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2020, os investimentos na aquisição de ativo imobilizado e intangível totalizaram R$ 21.229 mil e no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, totalizaram R$ 27.625 mil. A Companhia pretende manter nos
próximos anos um nível médio de investimento similar ao verificado nos últimos três anos.
Além disso, a Companhia realizou, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a aquisição de participação
societária na Marangoni Tread North America, totalizando R$ 53.250 mil em operações.
A Companhia possui um consolidado processo de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços, com
investimentos no montante de R$ 23.822 mil em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) considerando os exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019.
ii.

fontes de financiamento dos investimentos

As principais fontes de financiamento da Companhia são seu fluxo de caixa operacional e linhas de créditos estabelecidas
junto à parceiros financeiros.
iii.

desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não há investimentos ou desinvestimentos relevantes em andamento, ou previstos para ocorrer.
b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam
influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor
Não foram adquiridas quaisquer plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que possam influenciar materialmente
a nossa capacidade produtiva.
c. novos produtos e serviços:
i.

Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas:
A companhia mantém pesquisas em novos materiais, visando o desenvolvimento de produtos com maior índice
de sustentabilidade, tecnologia e competitividade. Tais materiais possuem uma melhor resistência a abrasão,
cortes e picotamentos, além de menor resistência ao rolamento, o que significa economia de combustível, redução de
custos, etc. Nesta mesma linha de pesquisas, busca-se a substituição de materias com instabilidade ou

encerramento de fornecimento, por outros que entregam performance similar. Cita-se, como exemplo: os
estudos envolvendo , óleos vegetais em substituição a óleos minerais, protetivos de borracha de fonte
renovável em substituição à outros de origem sintética, sílicas obtidas a partir da casca de arroz em
substituição à sílicas de maior impacto, negros de fumo de pirólise. Ou ainda, materiais de alta tecnologia,
por exemplo, fibras de aramida, nanotubos de carbono, grafenos, polímeros líquidos, polímeros especiais
de novas gerações, etc.
ii.

Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços:
Cerca de R$1.5 milhões/ano ( médias 2020, 2021 e 2022) e em até o final do primeiro semeste de 2022, foi investido
R$0,73 milhões.

iii. Projetos em desenvolvimento já divulgados:
Os projetos em desenvolvimento são relativos aos temaqs abordados na alínea “i” acima, tais como: (i) os protótipos
de produtos com óleos vegetais; (ii) pequenos lotes de produtos com uso de protetivo natural (lignina); (iii) uso regular
de produtos com uso de negro de fumo de pirólise; (iv) bandas de rodagem com alta resistência a abrasão, cortes e
picotametos; e, (v) envelope com nova geração de polímeros, triplicando a vida útil da peça.

iv. Montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços:
Cerca de R$ 3,76 milhões/ano ( médias 2020, 2021 e 2022) e em até o final do primeiro semestre de 2022, foi
investido R$1,9 milhões.
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Impactos causados pelo COVID-19 nas atividades da Companhia:
A Organização Mundial de Saúde (“OMS”), em 11 de março de 2020, declarou como pandemia o surto do novo coronavírus
(“COVID-19”). Desde essa data a Companhia monitorou os impactos decorrentes da pandemia do COVID-19 e tomou
medidas preventivas e mitigatórias em linha com os direcionamentos estabelecidos pelas autoridades de saúde no que se
refere à segurança e continuidade de suas operações. Entre as medidas adotadas pela Companhia destacam-se:
(i) criação de um Comitê de Crise que desenvolveu no período diversas ações para o seu ecossistema, promovendo a
responsabilidade social junto ao setor, a sociedade e aos colaboradores; (ii) adoção da prática de trabalho remoto (home
office) para algumas de suas unidades, bem como implementação da possibilidade de retorno gradual e voluntário que
não se auto declaram como grupo de risco aos escritórios em segurança, com base diretrizes oficiais de saúde das cidades
nas quais possuímos unidades; e (iii) suspensão das viagens internacionais (voltaram a ocorrer após vacinação, com
adoção dos protocolos de segurança vigentes) e restrição de viagens nacionais.
Os principais riscos que pandemia representou aos negócios da Companhia, conforme relatado na seção 4.1 deste
Formulário de Referências, foram: (i) a redução da liquidez, por restrições de crédito ou atraso de pagamentos de clientes;
(ii) possível fechamento de cidades (lockdown) mais rigoroso; e (iii) o risco de impairment de ativos por conta dos fatores
já citados. Até o presente momento nenhum desses potenciais riscos foi verificado, tendo as operações da Companhia e
de suas subsidiárias funcionado regularmente, sem interrupções ou paralisações. A pandemia não causou impactos
relevantes nas atividades da Companhia e não revelou nenhum potencial risco à sua continuidade.
Além dos impactos causados pela COVID-19 nas atividades da Companhia, não há outras informações que a
Companhia julgue relevantes em relação a este item 10.
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Nos termos do artigo 21 da Resolução CVM nº 80 de 29 de março de 2022 (“Resolução CVM 80”), a divulgação de
projeções e estimativas é facultativa, desde que a Companhia não tenha divulgado projeções ou estimativas. Dessa forma,
a Companhia opta por não divulgar neste Formulário de Referência projeções de qualquer natureza (inclusive operacionais
ou financeiras) relacionadas a ela ou às suas atividades e às de suas controladas.
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11. Projeções / 11.2 - Acompanhamento das projeções

Nos termos do artigo 21 da Resolução CVM 80, a divulgação de projeções e estimativas é facultativa, desde que a
Companhia não tenha divulgado projeções ou estimativas. Dessa forma, a Companhia opta por não divulgar neste
Formulário de Referência projeções de qualquer natureza (inclusive operacionais ou financeiras) relacionadas a ela ou às
suas atividades e às de suas controladas.
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a. Atribuição do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que se reportam ao conselho
de administração
Nossa administração é composta por um Conselho de Administração e uma Diretoria, com suas competências definidas
pela Lei das Sociedades por Ações, pelo nosso Estatuto Social e por regimentos internos específicos (quando houver).
Na data deste Formulário de Referência, não possuímos comitês instituídos pelo Estatuto Social.
Conselho de Administração
O Conselho de Administração, é composto por, no mínimo 3 (três) e no máximo 7 (sete) membros, todos eleitos e
destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. O Presidente
do Conselho de Administração será nomeado pela Assembleia Geral de Acionistas que eleger os membros do referido
conselho.
As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas em primeira convocação com a presença da maioria dos
seus membros e, em segunda convocação, por qualquer número. Os conselheiros poderão participar e votar (inclusive
antecipadamente) à distância, por meio de telefone, videoconferência, e-mail ou qualquer outro meio eletrônico, nos
termos do Regimento Interno do Conselho de Administração. O conselheiro que assim participar será considerado
presente em referida reunião.
Uma vez instaladas, as reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do Conselho de
Administração, ou, em sua ausência, por outro conselheiro indicado por escrito pelo Presidente do Conselho de
Administração. O presidente da reunião convidará um dos presentes para secretariar os trabalhos. As deliberações do
Conselho de Administração serão tomadas por maioria absoluta dos seus membros.
O Conselho de Administração, além dos poderes previstos em lei, terá as seguintes atribuições:
I.

Fixar a orientação geral dos negócios, inclusive aprovando plano de negócios, política de investimentos,
avaliação da governança e da remuneração da Companhia e das sociedades controladas, coligadas ou
investidas, em que detenha o controle;

II.

Eleger e destituir os diretores da Companhia;

III.

Indicar para a Diretoria os administradores a serem eleitos nas sociedades controladas, coligadas ou
investidas, bem como deliberar sobre a sua destituição;

IV.

Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia e de
suas controladas e coligadas, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e
sobre quaisquer outros atos, seja de controladas, coligadas ou investidas;

V.

Estabelecer a remuneração individual dos administradores;

VI.

Deliberar sobre qualquer aumento do capital social da Companhia ou emissão de ações ou de títulos
conversíveis ou permutáveis por ações, dentro do capital autorizado;

VII.

Deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, commercial papers, bonds,
notes e de quaisquer outros títulos de uso comum no mercado, para distribuição pública ou privada;

VIII.

Convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente ou nas hipóteses exigidas pela Lei das Sociedades
por Ações;

IX.

Manifestar-se sobre o relatório da administração, as contas da diretoria da Companhia e as demonstrações
financeiras da Companhia, bem como deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral;

X.

Apreciar os resultados trimestrais das operações da Companhia;

XI.

Submeter à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido do exercício;

XII.

Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral, o pagamento de dividendos intermediários ou intercalares;

XIII.

Escolher e destituir os auditores independentes, bem como determinar à Diretoria a escolha dos auditores
das sociedades controladas, coligadas e investidas, observando-se, nessa escolha, o disposto na
regulamentação aplicável. A empresa de auditoria externa reporta-se-á ao Conselho de Administração;
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XIV.

Autorizar previamente a celebração de acordos de sócios ou acionistas envolvendo a Companhia ou suas
sociedades controladas;

XV.

Convocar a qualquer tempo os Diretores, individualmente ou em conjunto, para prestar esclarecimentos e
informações, apresentar documentos ou relatórios, inclusive nas empresas controladas, coligadas ou
investidas;

XVI.

Aprovar a outorga de opções para aquisição de ações da Companhia (stock option) ou a entrega de ações
da Companhia a qualquer administrador, colaborador ou empregado da Companhia ou de suas controladas,
dentro do limite do capital autorizado, conforme os termos e condições previstos nos respectivos planos e
programas, podendo delegar a administração de tais planos e programas a um de seus comitês de
assessoramento;

XVII. Aprovar operação ou conjunto de operações celebrados com partes relacionadas da Companhia, quando
os seus valores superem R$ 100.000,00 (cem mil reais) por ato;
XVIII. Aprovar a venda, hipoteca ou compromissos relativos a bens móveis, imóveis, quando os seus valores
superem R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) por ato, estipulando prazos e demais condições;
XIX.

Aprovar a realização de empréstimos e assunção de obrigações em nome da Companhia e de suas
coligadas, controladas e subsidiárias em valor superior, por ato, a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido
da Companhia à época da contratação;

XX.

Manifestar-se a respeito de qualquer OPA que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por
meio de parecer prévio, divulgado em até 15 (quinze) dias contados da publicação do edital da oferta pública
de aquisição de ações, contendo opinião fundamentada favorável ou contrária à aceitação da OPA, alertando
que é de responsabilidade de cada acionista a decisão final sobre a referida aceitação, que deverá abordar,
no mínimo: (a) a conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse
da Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para
a liquidez das ações; (b) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (c) as
alternativas à aceitação da oferta pública de aquisição de ações disponíveis no mercado;
(d) outros pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações
exigidas pelas regras aplicáveis;

XXI.

Opinar sobre a realização de OPA a ser lançada pela própria Companhia para saída do Novo Mercado ou
de qualquer outro mercado no qual as ações da Companhia forem negociadas;

XXII. Aprovar as políticas, regimentos e códigos obrigatórios nos termos das normas editadas pela CVM, do
Regulamento do Novo Mercado e da legislação aplicável à Companhia;
XXIII. Aprovar o orçamento do comitê de auditoria da Companhia, o orçamento próprio da área de auditoria interna,
bem como o orçamento próprio de eventuais outros comitês que sejam constituídos, nos termos do Parágrafo
Segundo abaixo;
XXIV. Analisar e aprovar os relatórios dos comitês técnicos, consultivos e de assessoramento, devendo, sempre
que aplicável, divulgar referidos relatórios;
XXV. Aprovar as atribuições da área de auditoria interna; e,
XXVI. Aprovar a venda de ações/quotas das companhias controladas ou coligadas, bem como a cessão ou
promessa de cessão de direitos à aquisição dos mesmos.
Diretoria
Nossa Diretoria é composta por, por no mínimo 2 (dois) e no máximo 11 (onze) membros, residentes no País, acionistas
ou não, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro, um Diretor de Relações com Investidores e os demais sem
designação específica ou com a designação atribuída pelo Conselho de Administração (qualquer destes, um “Diretor”
e todos, em conjunto, os “Diretores”), eleitos pelo Conselho de Administração, com prazo de gestão de 2 (dois) anos,
admitida a reeleição.

PÁGINA: 293 de 402

Formulário de Referência - 2022 - Borrachas Vipal S.A.

Versão : 7

12. Assembléia e administração / 12.1 - Estrutura administrativa

Compete à Diretoria, nos termos da Lei e do nosso Estatuto Social, sem qualquer outro regimento interno próprio,
reservadas as competências do Conselho de Administração e/ou da Assembleia Geral de acionistas, a condução geral
dos negócios da Companhia e representação legal em todos os atos associados aos negócios.
Compete ainda à Diretoria:
I.

Representar a Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele;

II.

Estabelecer a organização e os regulamentos internos;

III.

Resolver todos os negócios da Companhia que não forem de competência privativa da Assembleia Geral ou do
Conselho de Administração e/ou vedados por lei;

IV.

Assinar contratos e documentos que constituam obrigações, ativas e passivas para a Companhia, observados
os requisitos deste Estatuto Social;

V.

Submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o relatório da Administração, as
demonstrações financeiras e as contas da Diretoria;

VI.

Aprovar operação ou conjunto de operações celebrados com partes relacionadas da Companhia, de valores
entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 99.999,99 (noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e
noventa e nove centavos) por ato.

Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é um órgão societário independente da administração da Companhia e dos auditores independentes,
sem qualquer outro regimento interno próprio, podendo funcionar tanto de forma permanente quanto de forma não
permanente, caso em que atuará somente no exercício social em que sua instalação for solicitada pelos acionistas, nos
termos da Lei.
Conforme o Estatuto Social da Companhia, o Conselho Fiscal funcionará em caráter não permanente, e, quando
instalado, será composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes. A composição, instalação e
remuneração do Conselho Fiscal ocorrerão em conformidade com a legislação em vigor.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal não poderá ser composto por (i) membros de
Conselho de Administração da Companhia; (ii) membros da Diretoria da Companhia; (iii) empregados da Companhia;
(iv) acionistas da Companhia; (v) empregados de sociedade que é controlada pela Companhia ou de sociedade do
mesmo grupo; ou (vi) cônjuges ou parentes até o terceiro grau de qualquer membro do Conselho de Administração ou
da Diretoria da Companhia; ou (vii) cônjuges ou parentes até o terceiro grau de qualquer técnico ou fiscal de sociedade
concorrente, de acionista controlador de sociedade concorrente ou de sociedades controladas por sociedade
concorrente.
Comitês Estatutários e Comitês Não-Estatutários
A Companhia, na data deste Formulário de Referência, não tem Comitês Estatutários.
O Conselho de Administração da Companhia criou o Comitê de Auditoria, sendo o órgão responsável pela eleição de
seus membros.
O Comitê de Auditoria é um órgão independente de assessoramento e está vinculado diretamente ao Conselho de
Administração, sem qualquer submissão à Diretoria. O referido comitê tem como finalidade monitorar e avaliar
continuamente a exposição de riscos da Companhia, bem como seus sistemas de identificação e controle de riscos.
Nosso Comitê de Auditoria é composto por 3 (três) membros.
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Conforme regimento interno do Comitê de Auditoria aprovado pelo Conselho de Administração, compete ao Comitê de
Auditoria, em relação aos auditores independentes: (a) propor ao Conselho de Administração as condições para
contratação dos auditores independentes e opinar na contratação e destituição destes; (b) opinar na contratação e
destituição dos serviços de auditoria independente; (c) receber relatórios regulares dos auditores independentes sobre
assuntos e atualizações na legislação contábil e de auditoria e nas práticas aplicáveis; (d) analisar, em conjunto com
os auditores independentes, as deficiências significativas do sistema de controles internos que possam ser detectadas
e revisar o teor dos relatórios de auditoria antes de serem emitidos, e avaliar os resultados de cada auditoria, verificando
as respostas da diretoria executiva da Companhia às suas recomendações; e, (e) assegurar a independência dos
auditores independentes, recebendo deles informações periódicas sobre qualquer atividade que possa colocar tal
independência em risco.
Em relação à auditoria interna: (a) propor ao Conselho de Administração a indicação, reeleição e destituição do
responsável pela auditoria interna e a formulação e avaliação de seus objetivos anuais; (b) supervisionar as atividades
dos auditores internos, a fim de avaliar sua independência, a qualidade e a adequação dos serviços prestados às
necessidades da Companhia, devendo para tanto: (i) revisar as práticas de auditoria utilizadas e suas eventuais
alterações; (ii) monitorar questionamentos a respeito de riscos identificados ou potenciais, cujo acompanhamento ou
supervisão seja, direta ou indiretamente, de competência do Comitê e possam gerar exposição a riscos significativos
para a Companhia; e (iii) reunir-se no mínimo trimestralmente com auditores internos; e, (c) receber informações
regulares das atividades efetuadas pela auditoria interna, para assegurar que os planos de ação acordados nas auditorias
sejam implementados.
Em relação às informações financeiras: (a) supervisionar o processo para o preparo, transparência e integridade da
informação econômico-financeira da Companhia; (b) garantir que as demonstrações financeiras intermediárias sejam
preparadas de acordo com as mesmas normas contábeis das demonstrações financeiras anuais, assegurando que as
propostas de mudanças estejam de acordo com as políticas e práticas contábeis gerais da Companhia; (c) obter e
analisar as aprovações da administração dos relatórios financeiros periódicos da Companhia no que se refere às leis,
regulamentos e outras normas aplicáveis quanto ao teor e o preparo de tais relatórios financeiros; (d) verificar a
conformidade aos requisitos legais e a correta aplicação dos princípios e práticas de informação contábil e financeira
que possam ser aplicáveis em relação à contabilidade anual da Companhia; e, (e) avaliar as informações trimestrais,
demonstrações financeiras intermediárias e dedonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia.
Em relação aos controles internos e gestão de riscos: (a) supervisionar as atividades das áreas de controles internos
e gestão de riscos da Companhia; (b) monitorar a qualidade e integridade dos mecanismos de controles internos,
especialmente em áreas de elevado potencial de risco, baseando-se nos trabalhos e pareceres dos auditores internos
e dos auditores independentes; (c) avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, promovendo seu
gerenciamento, de acordo com as políticas e diretrizes de gerenciamento de riscos da Companhia; (d) examinar
e avaliar as recomendações para melhorias nos sistemas de controles internos e de gestão de riscos efetuadas
pelos auditores internos e independentes, revisá-las com o Conselho de Administração e monitorar sua implantação
com o objetivo de eliminar ou mitigar deficiências relevantes identificadas; e, (e) avaliara determinação dos parâmetros
do modelo de gestão de riscos financeiros da Companhia e as políticas de gerenciamento de riscos, seus recursos e
tolerância máxima determinada pela Administração.
Em relação a compliance: (a) acompanhar as atividades da área de compliance, por meio do recebimento de relatórios
periódicos e extraordinários e reuniões, quando necessário; (b) monitorar a gestão do canal de denúncias, assegurando
a independência, lisura e confidencialidade no recebimento de denúncias internas ou externas à Companhia;
(c) supervisionar o processo de investigação das denúncias recebidas, bem como sua conclusão e tomada de medidas
disciplinares apropriadas, exceto pelas denúncias cuja investigação é de competência do Comitê; e, (d) receber
denúncias internas e externas à Companhia.
Assuntos gerais: (a) avaliar e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas internas da
Companhia, incluindo aqueles referentes às transações com partes relacionadas e conflito de interesses, além de
monitorar suas implementações; (b) revisar e recomendar o orçamento das áreas de compliance e auditoria interna
para aprovação do Conselho de Administração. c) reportar trimestralmente ao Conselho de Administração as suas
atividades, devendo constar a ata da respectiva reunião do Conselho de Administração menção ao reporte realizado.
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(i)

Adoção de regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão responsável pela aprovação,
data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses regimentos, locais na rede mundial de computadores
onde esses documentos podem ser consultados.

O Conselho de Administração aprovou o seu regimento interno em reunião realizada em 07 de julho de 2022. A íntegra
do referido regimento interno poderá ser consultada na área de relação com investidores no site da nossa Companhia
(ri.vipal.com.br) e no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), na categoria “Regimento Interno do
Conselho de Administração”.
O regimento interno do Comitê de Auditoria foi aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de
julho de 2022 e está disponível para acesso nos mesmos meios digitais anteriormente informado para o regimento
interno do Conselho de Administração.
Ainda, a Diretoria e o Conselho Fiscal não possuem regimento interno próprio, sendo que suas atribuições e
responsabilidades estão descritas no Estatuto Social da Companhia. A competência para sua eventual formulação e
implementação é do Conselho de Administração.
(ii)

Se o Emissor possui Comitê de Auditoria Estatutário, informando, caso positivo, suas principais atribuições,
forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da regulamentação emitida pela CVM a
respeito do assunto.

Não existe Comitê Estatutário instalado na data deste Formulário de Referência.
(iii)

De que forma o Conselho de Administração avalia o trabalho da auditoria independente, indicando se o
emissor possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria com o auditor independente, e
informando o órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor divulgue
a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado.

A Companhia não possui política de contratação de serviços extra-auditoria.
b. Em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes individuais, indicando se a
diretoria possui regimento interno próprio, e informando, em caso positivo, órgão responsável pela
aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de
computadores onde o documento pode ser consultado
Não existe, neste momento, regimento interno próprio da Diretoria, sendo que a competência para sua eventual
formulação e implementação é do Conselho de Administração.
Compete ao Diretor Presidente, além das demais atribuições previstas neste Estatuto Social e eventualmente definidas
pelo Conselho de Administração:
I.

Coordenar a direção geral dos negócios da Companhia, fixar as diretrizes gerais, assim como supervisionar as
operações da Companhia, devendo zelar pelo cumprimento dos objetivos sociais;

II.

Nas hipóteses previstas no Estatuto Social, constituir juntamente com outro Diretor, procuradores da Companhia;

III.

Zelar pelo cumprimento de todos os membros da Diretoria das diretrizes estabelecidas pela Assembleia Geral e
Conselho de Administração;

IV. Estabelecer, de acordo com as diretrizes do Conselho de Administração, planos de metas e relatórios de trabalho,
visando a dinamização das atividades empresariais;
V.

Revisar e aprovar as definições gerais das estratégias de gestão de riscos para posterior deliberação do Conselho
de Administração, avaliando continuamente a eficácia do gerenciamento de riscos de mercado promovido pela
Companhia, bem como apoiar o aculturamento do gerenciamento de riscos no âmbito da Companhia;

VI. Avocar para sua decisão qualquer assunto que julgar importante à orientação dos negócios da Companhia, respeitada
a competência colegiada da Diretoria, as atribuições individuais de cada Diretor previstas neste Estatuto Social, as
deliberações e competências do Conselho de Administração e a competência da Assembleia Geral;
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VII. Analisar constantemente e de forma permanente as operações, o desenvolvimento e o desempenho da
Companhia e tomar as medidas oportunas de caráter econômico, comercial, técnico e financeiro para corrigir
os resultados apurados que não estejam em consonância com os planos de negócios da Companhia;
VIII. Coordenar e fiscalizar a gestão dos demais Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros, papéis e contratos
da Companhia, celebrados ou em vias de celebração; e
IX.

Definir a repartição das competências aos demais Diretores em relação às áreas não especificamente
mencionadas neste Estatuto Social, ad referendum do Conselho de Administração.

Compete ao Diretor Financeiro:
I.
II.
III.

substituir o Diretor Presidente em suas ausências e impedimentos temporários e atuar em estrita cooperação
com o Diretor Presidente nas suas atribuições;
Planejar, coordenar, organizar, dirigir e supervisionar as atividades financeiras da Companhia; e,
Controlar as despesas e o desempenho financeiro da Companhia.

Compete ao Diretor de Relações com Investidores:
I.

Coordenar, administrar, dirigir e supervisionar o trabalho de relações com investidores, bem como representar
a Companhia perante acionistas, investidores, analistas de mercado, a CVM, a B3, o Banco Central do Brasil e
os demais órgãos de controle e demais instituições relacionadas às atividades desenvolvidas no mercado de
capitais, no Brasil e no exterior;

II.

Prestar informações ao público investidor, à CVM e B3, às demais Bolsas de Valores em que a Companhia
tenha seus valores mobiliários negociados, a agências de rating quando aplicável e aos demais órgãos
relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e no
exterior; e,

III.

Manter atualizados os registros da Companhia perante a CVM e a B3.

Compete aos Diretores sem designação específica:

I.

Cumprir as atribuições definidas pelo Conselho de Administração;

II.

Cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social, as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia
Geral; e;

III.

Praticar, dentro das suas atribuições, todos os atos necessários ao funcionamento regular da Companhia e
à consecução do seu objeto social.

c. Data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se possui regimento interno
próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua aprovação pelo conselho fiscal e, caso o emissor
divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
Não há conselho fiscal instalado.
d. Se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de cada órgão ou comitê
que se reporta ao conselho de administração, informando, em caso positivo:
i.
ii.
iii.
iv.

a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita somente em relação
ao órgão ou se inclui também avaliação individual de seus membros
metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação
como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o funcionamento deste
órgão; e,
se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos.

Não há mecanismos de formais de avaliação de desempenho do Conselho de Administração e dos demais órgãos que
devem se reportar ao Conselho de Administração.
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a. prazos de convocação
A Companhia não adota prática diferenciada quanto aos prazos de convocação em relação ao previsto na legislação
societária. Caso a assembleia geral não se realize após a primeira convocação, será publicado novo anúncio, de segunda
convocação, com antecedência mínima de oito dias, conforme o Estatuto Social da Companhia e o artigo 124, §1º, inciso
II, da Lei das Sociedades por Ações.
b. competências
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social, compete à assembleia geral:
I.

alterar e/ou reformar o Estatuto Social, inclusive procedendo ao aumento e/ou redução de capital social,
observadas as disposições do Artigo 6º do Estatuto Social;

II.

atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos de ações;

III.

eleger e/ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal,
quando houver;

IV.

tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles
apresentadas;

V.

deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro líquido do
exercício;

VI.

deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, transformação ou incorporação (inclusive incorporação
de ações) da Companhia, sobre a eleição e destituição de liquidantes, bem como sobre o Conselho Fiscal
que deverá funcionar no período de liquidação, e o julgamento de suas contas e partilha do acervo social em
caso de liquidação;

VII.

fixar o limite global anual da remuneração dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e, se
instalado, do Conselho Fiscal; observado que caberá ao Conselho de Administração deliberar sobre a
distribuição individual da remuneração do próprio Conselho de Administração, da Diretoria e, se instalado, do
Conselho Fiscal;

VIII.

autorizar a emissão de debêntures conversíveis em ações e outros títulos conversíveis em ações, observado
o disposto no Artigo 6º deste Estatuto Social;

IX.

deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social;

X.

autorizar os administradores a confessar falência e pedir recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia;

XI.

aprovar planos de opções de ações (stock option) ou instrumentos similares que envolvam a emissão de
ações de emissão da Companhia ou das subsidiárias ou a entrega de ações em tesouraria, em favor de
qualquer administrador ou empregado da Companhia ou das subsidiárias;

XII.

dispensar a realização de oferta pública de aquisição de ações (“OPA”) para saída do Novo Mercado; e,

XIII.

deliberar sobre a celebração de transações com partes relacionadas, a alienação ou a contribuição para outra
empresa de ativos, caso o valor da operação corresponda a mais de 50% (cinquenta por cento) do valor dos
ativos totais da Companhia constantes do último balanço aprovado.

c. endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos
acionistas para análise
Físico: Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Severo Dullius nº 1395, 7º andar, Bairro São
João, CEP 90.200-310.
Eletrônico: ri.vipal.com.br
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d. identificação e administração de conflitos de interesses
A Companhia não adota um mecanismo específico para identificar conflitos de interesse nas assembleias gerais, aplicandose à hipótese as regras constantes na legislação brasileira.
Adicionalmente, a Companhia possui uma política de transações com partes relacionadas e conflito de interesses, conforme
descrita na seção 16 deste Formulário de Referência.
e. solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto
Nosso Estatuto Social não prevê forma de solicitação de procurações pela Administração para o exercício do direito de voto,
aplicando-se, para esta finalidade, a normativa aplicável.
f. formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por acionistas, indicando se o emissor exige
ou dispensa reconhecimento de firma, notarização, consularização e tradução juramentada e se o emissor admite
procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico
Para que possa participar da assembleia geral, votando nas matérias a serem deliberadas, o acionista deverá entregar no
momento da realização da assembleia, a procuração pública ou particular constituída há menos de 1 (um) ano, cujo
procurador deverá ser acionista, administrador da Companhia ou advogado. A procuração particular deverá possuir
reconhecimento de firma.
Não adotamos outras formalidades além das acima descritas para a aceitação de instrumentos de procuração outorgados
por acionistas.
g. formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando enviados diretamente à
companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização e consularização
Nos termos da Instrução CVM nº 561, de 7 de abril de 2015, conforme alterada, a Companhia adotará a possibilidade do seu
acionista exercer o direito de voto à distância a partir da concessão de seu registro, pela CVM, como companhia aberta na
categoria “A”.
Segundo o Art. 21-B da Instrução CVM 481, o boletim de voto à distância será recebido até 7 (sete) dias antes da assembleia.
Os boletins recebidos após a data estabelecida serão desconsiderados pela Companhia.
Nos termos do Art. 21-U da Instrução CVM 481, a Companhia comunicará ao acionista, em até 3 dias do recebimento do
boletim de voto à distância, se os documentos recebidos são suficientes ou não para que o voto seja considerado válido. Não
serão exigidos reconhecimento de firma, notarização ou consularização.
h. se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância ou de participação
a distância
Não disponibilizamos sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto à distância ou de participação à distância.
i. instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas ou candidatos a
membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a distância
A Companhia ainda não adotou uma política ou mecanismos para permitir a inclusão de propostas de acionistas na ordem
do dia das nossas Assembleias Gerais.
j. se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e
compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias
Não possuímos fóruns e páginas na Internet para receber e compartilhar informações e comentários sobre as pautas das
assembleias.
k. Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto a distância
Não há informações adicionais que sejam relevantes sobre o tema.
A Companhia mantém uma área de relações com investidores dedicada ao esclarecimento de dúvidas dos seus acionistas
e mercado em geral, inclusive de questões relacionadas às assembleias. O contato pode ser feito pelo e-mail ri@vipal.com.br.
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a. número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número de reuniões ordinárias e
extraordinárias
O Conselho de Administração realizará reuniões ordinárias, 4 (quatro) vezes por ano, ao final de cada trimestre, e
extraordinárias sempre que os interesses sociais o exigirem.
A Companhia não tinha Conselho de Administração instalado no último exercício social.
b. se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao exercício do
direito de voto de membros do conselho
A Companhia não tem Acordo de Acionistas arquivado em sua sede.
c. regras de identificação e administração de conflitos de interesses
A Companhia não adota um mecanismo específico para identificação e administração de conflitos de interesses, aplicando
à hipótese as regras constantes na legislação brasileira.
d. se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de administração
formalmente aprovada, informado, em caso positivo:
i. órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na
rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
ii. principais características da política, incluindo regras relativas ao processo de indicação dos membros do
conselho de administração, à composição do órgão e à seleção de seus membros
A Companhia ainda não possui uma política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de administração
formalmente aprovada.
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A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, se houver,
obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu
regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de
emissor, acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas
na Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976, na Lei das Sociedades por Ações, neste Estatuto Social, nas normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas
aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, conforme alteradas, além daquelas constantes do
Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
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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

RÉGIS DA SILVA DOS SANTOS

03/01/1962

Pertence apenas à Diretoria

24/03/2022

2 anos

0

366.041.940-00

Economista

19 - Outros Diretores

24/03/2022

Sim

0%

Não exerce outros cargos ou funções na
Companhia

Diretor Financeiro

Caio Castro de Miranda

26/03/1978

Pertence apenas à Diretoria

24/03/2022

2 anos

0

940.901.140-04

Contador

12 - Diretor de Relações com
Investidores

24/03/2022

Sim

0%

Arlindo Paludo

28/05/1947

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

24/03/2022

2 anos

0

026.462.180-87

Empresário

20 - Presidente do Conselho de
Administração

24/03/2022

Sim

0%

Daniel Paludo

10/02/1976

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

24/03/2022

2 anos

0

697.783.100-68

Empresário

21 - Vice Presidente Cons. de
Administração

24/03/2022

Sim

0%

João Carlos Sfreddo

23/09/1946

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

24/03/2022

2 anos

0

008.936.920-34

Contador

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

24/03/2022

Sim

0%

LUIS CESAR CENEVIZ

01/01/2000

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22/09/2022

2 anos

0

866.001.768-49

Engenheiro de Produção

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

22/09/2022

Sim

0%

Não exerce outros cargos ou funções na
Companhia

Não exerce outros cargos ou funções na
Companhia

Não exerce outros cargos ou funções na
Companhia

Não exerce outros cargos ou funções na
Companhia

Não exerce outros cargos ou funções na
companhia
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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

Cláudio Freitas Berquó

21/12/1960

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

08/07/2022

2 anos

0

335.817.970-20

Engenheiro Civil

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

08/07/2022

Sim

0%

Renan Batista Patrício Lima

30/06/1966

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

24/03/2022

2 anos

0

473.481.350-72

Engenheiro Mecânico

39 - Outros Conselheiros / Diretores

24/03/2022

Sim

0%

Membro do Comitê de Auditoria

Diretor Presidente

Diretor Presidente

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
RÉGIS DA SILVA DOS SANTOS - 366.041.940-00
Atua como administrador da Companhia desde 01/09/2010 como Gerente Financeiro. Ocupa o cargo de Diretor Financeiro. Não ocupa cargo de administrador em outras sociedades ou organizações do terceiro
setor. Declara que (i) não esteve sujeito, nos últimos 5 (cinco) anos, à condenação criminal, à condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, à condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta nos termos da Resolução
CVM 50/21. Está devidamente habilitado para a prática de suas atividades profissionais.
Caio Castro de Miranda - 940.901.140-04
Atua como administrador da Companhia desde 11/02/2016 como Gerente de Contabilidade, Controladoria, Fiscal, Planejamento Tributário, TI e Controles Internos. Ocupa o cargo de Diretor de Relações com
Investidores. Não ocupa cargo de administrador em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. Declara que (i) não esteve sujeito, nos últimos 5 (cinco) anos, à condenação criminal, à condenação ou
aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade
profissional ou comercial e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta nos termos da Resolução CVM 50/21. Está devidamente habilitado para a prática de suas atividades profissionais.
Arlindo Paludo - 026.462.180-87
Atua desde a constituição da Companhia como um dos seus administradores. Ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração. Não ocupa cargo de administrador em outras sociedades ou
organizações do terceiro setor. Declara que (i) não esteve sujeito, nos últimos 5 (cinco) anos, à condenação criminal, à condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, à condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta
nos termos da Resolução CVM 50/21. Está devidamente habilitado para a prática de suas atividades profissionais.
Daniel Paludo - 697.783.100-68
Ocupa o cargo de Diretor-Geral da Cya Rubber Distribuidora Ltda desde a constituição da empresa em 2001. Ocupa o cargo de Conselheiro do Emissor. Não ocupa cargo de administrador em outras sociedades ou
organizações do terceiro setor. Declara que (i) não esteve sujeito, nos últimos 5 (cinco) anos, à condenação criminal, à condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, à condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta
nos termos da Resolução CVM 50/21. Está devidamente habilitado para a prática de suas atividades profissionais.
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João Carlos Sfreddo - 008.936.920-34
Sócio da Sfreddo Corporate Consulting S.S. desde 2009. Ocupa o cargo de Conselheiro do Emissor. Não ocupa cargo de administrador em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. Declara que (i) não
esteve sujeito, nos últimos 5 (cinco) anos, à condenação criminal, à condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta nos termos da Resolução CVM 50/21. Está
devidamente habilitado para a prática de suas atividades profissionais.
LUIS CESAR CENEVIZ - 866.001.768-49
Atuou como Presidente Internacional da Cooper Tire & Rubber Company até 31/03/2022 e atualmente é consultor e mentor de gestão. Ocupa o cargo de Conselheiro Independente no Conselho de Administração
do Emissor. Não ocupa cargo de administrador em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. Declara que (i) não esteve sujeito, nos últimos 5 (cinco) anos, à condenação criminal, à condenação ou
aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade
profissional ou comercial e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta nos termos da Resolução CVM 50/21. Está devidamente habilitado para a prática de suas atividades. Adicionalmente, o Sr. Luis
Cesar Ceneviz atende a todos os critérios de independência previstos no art. 16, §§ 1º e 2º do Regulamento do Novo Mercado, dado que (i) não é acionista controlador direto ou indireto da Companhia; (ii) não tem
seu exercício de voto nas reuniões do conselho de administração vinculado por acordo de acionistas que tenha por objeto matérias relacionadas à companhia; (iii) não é cônjuge, companheiro ou parente, em linha
reta ou colateral, até segundo grau do acionista controlador, de administrador da Companhia ou de administrador do acionista controlador; (iv) não foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia
ou do seu acionista controlador; (v) não é afim até segundo grau do acionista controlador, de administrador da companhia ou de administrador do acionista controlador; (vi) não foi, nos últimos 3 (três) anos,
empregado ou diretor de sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum; (vii) não tem relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou sociedades coligadas, controladas ou sob
controle comum; (viii) não ocupa cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a companhia ou com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na condução das atividades da
referida sociedade ou entidade; e (ix) não recebe outra remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum além daquela relativa à atuação como
membro do conselho de administração ou de comitês da Companhia, de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum.
Cláudio Freitas Berquó - 335.817.970-20
Desde 2013 faz parte do Banco BTG Pactual e atualmente é sócio-gerente da instituição financeira. Ocupa o cargo de Conselheiro do Emissor. Não ocupa cargo de administrador em outras sociedades ou
organizações do terceiro setor. Não ocupa cargo de administrador em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. Declara que (i) não esteve sujeito, nos últimos 5 (cinco) anos, à condenação criminal, à
condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
qualquer atividade profissional ou comercial e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta nos termos da Resolução CVM 50/21. Está devidamente habilitado para a prática de suas atividades profissionais.
Adicionalmente, o Sr. Cláudio Freitas Berquó atende a todos os critérios de independência previstos no art. 16, §§ 1º e 2º do Regulamento do Novo Mercado, dado que (i) não é acionista controlador direto ou
indireto da Companhia; (ii) não tem seu exercício de voto nas reuniões do conselho de administração vinculado por acordo de acionistas que tenha por objeto matérias relacionadas à companhia; (iii) não é cônjuge,
companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até segundo grau do acionista controlador, de administrador da Companhia ou de administrador do acionista controlador; (iv) não foi, nos últimos 3 (três) anos,
empregado ou diretor da Companhia ou do seu acionista controlador; (v) não é afim até segundo grau do acionista controlador, de administrador da companhia ou de administrador do acionista controlador; (vi) não
foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor de sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum; (vii) não tem relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou sociedades
coligadas, controladas ou sob controle comum; (viii) não ocupa cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a companhia ou com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na
condução das atividades da referida sociedade ou entidade; e (ix) não recebe outra remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum além
daquela relativa à atuação como membro do conselho de administração ou de comitês da Companhia, de seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum.
Renan Batista Patrício Lima - 473.481.350-72
Atua como administrador da Companhia desde 28 de abril de 2009. Ocupa o cargo de Diretor Presidente e Conselheiro. Não ocupa cargo de administrador em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que (i) não esteve sujeito, nos últimos 5 (cinco) anos, à condenação criminal, à condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, à condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta nos termos da Resolução CVM
50/21. Está devidamente habilitado para a prática de suas atividades profissionais.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

RÉGIS DA SILVA DOS SANTOS - 366.041.940-00
N/A
Caio Castro de Miranda - 940.901.140-04
N/A
Arlindo Paludo - 026.462.180-87
N/A
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Daniel Paludo - 697.783.100-68
N/A
João Carlos Sfreddo - 008.936.920-34
N/A
LUIS CESAR CENEVIZ - 866.001.768-49
N/A
Cláudio Freitas Berquó - 335.817.970-20
N/A
Renan Batista Patrício Lima - 473.481.350-72
N/A
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12. Assembléia e administração / 12.7/8 - Composição dos comitês
Nome

Tipo comitê

Tipo de Auditoria

Cargo ocupado

Data de
nascimento

Data posse

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Profissão

Descrição outros cargos
ocupados

Data eleição

Número de
Mandatos
Consecutivos

Percentual de
participação nas
reuniões

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Outros

10/04/1950

22/09/2022

2 anos

Contador

Membro Coordenador do Comitê
(Efetivo)

22/09/2022

0

0%

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Membro do Comitê (Efetivo)

28/02/1962

22/09/2022

2 anos

22/09/2022

0

0%

21/12/1960

22/09/2022

2 anos

22/09/2022

0

0%

01/08/1966

27/06/2022

2 anos

27/06/2022

0

0%

14/10/1984

27/06/2022

2 anos

27/06/2022

0

0%

08/05/1993

27/06/2022

2 anos

27/06/2022

0

0%

07/05/1977

27/06/2022

2 anos

27/06/2022

0

0%

15/03/1979

27/06/2022

2 anos

27/06/2022

0

0%

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Edward Ruiz

Comitê de Auditoria

052.399.217-33
N/A
SÉRGIO LAURIMAR FIORANTI

Comitê de Auditoria

363.631.380-00

Contador

N/A
Cláudio Freitas Berquó

Comitê de Auditoria

335.817.970-20

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Membro do Comitê (Efetivo)

Engenheiro Civil

Membro Independente do Conselho de Administração
VALDEMAR COSME TONIN

Outros Comitês

408.969.430-20

Comitê de Ética

Membro do Comitê (Efetivo)
Industriário

Gerente de Recursos Humanos
LUIS FELIPE BUSATO

Outros Comitês

009.352.100-67

Comitê de Ética

Membro do Comitê (Efetivo)
Advogado

Membro do Departamento Jurídico
CAMILLA ENDRES DE OLIVEIRA

Outros Comitês

022.339.840-30

Comitê de Ética

Membro do Comitê (Efetivo)
Advogada

Membro do Departamento Jurídico
MARCELO BERBIGIER WEBER

Outros Comitês

924.073.400-78

Comitê de Ética

Membro do Comitê (Efetivo)
Advogado

Gerente Jurídico
GUSTAVO GIOVANI RIGHI

Outros Comitês

939.084.400-25

Comitê de Ética

Membro do Comitê (Efetivo)
Advogado

Membro do Departamento Jurídico
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12. Assembléia e administração / 12.7/8 - Composição dos comitês
Nome

Tipo comitê

Tipo de Auditoria

Cargo ocupado

Data de
nascimento

Data posse

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Profissão

Descrição outros cargos
ocupados

Data eleição

Número de
Mandatos
Consecutivos

Percentual de
participação nas
reuniões

Membro do Comitê (Efetivo)

05/04/1972

27/06/2022

2 anos

27/06/2022

0

0%

Outros cargos/funções exercidas no emissor
ROMI PAULI

Outros Comitês

933.914.399-04

Comitê de Ética

Contador

Gerente Fiscal/Tributário
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Edward Ruiz - 052.399.217-33
Especialista em princípios contábeis internacionais, e regras e regulamentos da SEC (Securities and Exchange Commission dos EUA) e da CVM. Possui mais de 50 anos de experiencia em auditoria financeira e
contabilidade para empresas abertas nos Estados Unidos e no Brasil. Ocupa o cargo de Membro Coordenador do Comitê de Auditoria. Não ocupa cargo de administrador em outras sociedades ou organizações do
terceiro setor. Declara que (i) não esteve sujeito, nos últimos 5 (cinco) anos, à condenação criminal, à condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, à condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta nos termos
da Resolução CVM 50/21. Está devidamente habilitado para a prática de suas atividades profissionais.
SÉRGIO LAURIMAR FIORANTI - 363.631.380-00
Especializado em Finanças Empresariais e Perito contábil judicial, com uma trajetória de 30 anos de experiência profissional em auditoria interna externa entre as 10 maiores empresas do Brasil e sócio da
empresa de Auditoria e Consultoria Baker Tilly do Brasil SS. Ocupa o cargo de Membro do Comitê de Auditoria. Não ocupa cargo de administrador em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. Declara
que (i) não esteve sujeito, nos últimos 5 (cinco) anos, à condenação criminal, à condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, à condenação transitada em julgado, na esfera judicial
ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta nos termos da Resolução CVM 50/21.
Está devidamente habilitado para a prática de suas atividades profissionais.
Cláudio Freitas Berquó - 335.817.970-20
Desde 2013 faz parte do Banco BTG Pactual e atualmente é sócio-gerente da instituição financeira. Ocupa o cargo de Conselheiro do Emissor e de Membro do Comitê de Auditoria. Não ocupa cargo de
administrador em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. Não ocupa cargo de administrador em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. Declara que (i) não esteve sujeito, nos últimos 5
(cinco) anos, à condenação criminal, à condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta nos termos da Resolução CVM 50/21. Está devidamente habilitado
para a prática de suas atividades profissionais.
VALDEMAR COSME TONIN - 408.969.430-20
Atua como Gerente de Recursos Humanos da Companhia desde 01 de junho de 2013. Não ocupa cargo de administrador em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. Declara que (i) não esteve
sujeito, nos últimos 5 (cinco) anos, à condenação criminal, à condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta nos termos da Resolução CVM 50/21. Está devidamente
habilitado para a prática de suas atividades profissionais.
LUIS FELIPE BUSATO - 009.352.100-67

PÁGINA: 307 de 402

Formulário de Referência - 2022 - Borrachas Vipal S.A.

Versão : 7

Atua como Membro do Departamento Jurídico da Companhia desde 01 de julho de 2014. Não ocupa cargo de administrador em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. Declara que (i) não esteve
sujeito, nos últimos 5 (cinco) anos, à condenação criminal, à condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta nos termos da Resolução CVM 50/21. Está devidamente
habilitado para a prática de suas atividades profissionais.
CAMILLA ENDRES DE OLIVEIRA - 022.339.840-30
Atua como Membro do Departamento Jurídico da Companhia desde 22 de fevereiro de 2021. De 2017 a 2019 atuava no Departamento Jurídico da Artecola Química S.A. e de 2019 a janeiro de 2021 no
Departamento Jurídico da Arezzo CO. Não ocupa cargo de administrador em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. Declara que (i) não esteve sujeito, nos últimos 5 (cinco) anos, à condenação
criminal, à condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de qualquer atividade profissional ou comercial e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta nos termos da Resolução CVM 50/21. Está devidamente habilitado para a prática de suas atividades
profissionais.
MARCELO BERBIGIER WEBER - 924.073.400-78
Atua como Gerente Jurídico da Companhia desde 01 de janeiro de 2009. Não ocupa cargo de administrador em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. Declara que (i) não esteve sujeito, nos últimos
5 (cinco) anos, à condenação criminal, à condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta nos termos da Resolução CVM 50/21. Está devidamente habilitado
para a prática de suas atividades profissionais.
GUSTAVO GIOVANI RIGHI - 939.084.400-25
Atua como Membro do Departamento Jurídico da Companhia desde 01 de abril de 2008. Não ocupa cargo de administrador em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. Declara que (i) não esteve
sujeito, nos últimos 5 (cinco) anos, à condenação criminal, à condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta nos termos da Resolução CVM 50/21. Está devidamente
habilitado para a prática de suas atividades profissionais.
ROMI PAULI - 933.914.399-04
Atua como Gerente Fiscal Tributário da Companhia desde 01 de novembro de 2016. Não ocupa cargo de administrador em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. Declara que (i) não esteve sujeito,
nos últimos 5 (cinco) anos, à condenação criminal, à condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta nos termos da Resolução CVM 50/21. Está devidamente
habilitado para a prática de suas atividades profissionais.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Edward Ruiz - 052.399.217-33
N/A
SÉRGIO LAURIMAR FIORANTI - 363.631.380-00
Cláudio Freitas Berquó - 335.817.970-20
VALDEMAR COSME TONIN - 408.969.430-20
LUIS FELIPE BUSATO - 009.352.100-67
CAMILLA ENDRES DE OLIVEIRA - 022.339.840-30
MARCELO BERBIGIER WEBER - 924.073.400-78
GUSTAVO GIOVANI RIGHI - 939.084.400-25
ROMI PAULI - 933.914.399-04
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12. Assembléia e administração / 12.9 - Relações familiares

Nome

CPF

12.11 - Acordos /Seguros de administradores CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Administrador do emissor ou controlada

Arlindo Paludo

026.462.180-87 Borrachas Vipal Nordeste S.A.

07.857.217/0001-61 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

697.783.100-68 Borrachas Vipal Nordeste S.A.

07.857.217/0001-61

026.462.180-87 Vipal Indústria de Máquinas Ltda.

05.957.233/0001-09 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

697.783.100-68 Apdpar Participações Ltda.

25.117.100/0001-23

026.462.180-87 Vipal Indústria de Máquinas Ltda.

05.957.233/0001-09 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

697.783.100-68 Borrachas Vipal Nordeste S.A.

07.857.217/0001-61

026.462.180-87 Borrachas Vipal Nordeste S.A.

07.857.217/0001-61 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa relacionada

Daniel Paludo
Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Arlindo Paludo
Diretor
Pessoa relacionada

Daniel Paludo
Diretor
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Arlindo Paludo
Diretor
Pessoa relacionada

Daniel Paludo
Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Arlindo Paludo
Presidente do Conselho de Administração
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12. Assembléia e administração / 12.9 - Relações familiares

Nome

CPF

12.11 - Acordos /Seguros de administradores CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Pessoa relacionada

Daniel Paludo

697.783.100-68 Apdpar Participações Ltda.

25.117.100/0001-23

026.462.180-87 Vipaltec - Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnológico Ltda.

08.295.540/0001-51 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

697.783.100-68 Borrachas Vipal Nordeste S.A.

07.857.217/0001-61

026.462.180-87 Vipaltec - Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnológico Ltda.

08.295.540/0001-51 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

697.783.100-68 Apdpar Participações Ltda.

25.117.100/0001-23

026.462.180-87 Fate Pneus do Brasil S.A.

12.357.041/0001-19 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

697.783.100-68 Borrachas Vipal Nordeste S.A.

07.857.217/0001-61

Diretor
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Arlindo Paludo
Diretor
Pessoa relacionada

Daniel Paludo
Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Arlindo Paludo
Diretor
Pessoa relacionada

Daniel Paludo
Diretor
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Arlindo Paludo
Diretor Presidente
Pessoa relacionada

Daniel Paludo
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12. Assembléia e administração / 12.9 - Relações familiares

Nome

CPF

12.11 - Acordos /Seguros de administradores CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Arlindo Paludo

026.462.180-87 Fate Pneus do Brasil S.A.

12.357.041/0001-19 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

697.783.100-68 Apdpar Participações Ltda.

25.117.100/0001-23

Diretor Presidente
Pessoa relacionada

Daniel Paludo
Diretor
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Arlindo Paludo

026.462.180-87 Vipal Participadas España SL

Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Cons. de Administração
Pessoa relacionada

Daniel Paludo

697.783.100-68 Borrachas Vipal Nordeste S.A.

07.857.217/0001-61

Membro do Conselho de Administração
Observação

CIF B95349579
Administrador do emissor ou controlada

Arlindo Paludo

026.462.180-87 Vipal Participadas España SL

Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Cons. de Administração
Pessoa relacionada

Daniel Paludo

697.783.100-68 Apdpar Participações Ltda.

25.117.100/0001-23

Diretor
Observação

CIF B95349579
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12. Assembléia e administração / 12.9 - Relações familiares

Nome

CPF

12.11 - Acordos /Seguros de administradores CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Administrador do emissor ou controlada

Arlindo Paludo

026.462.180-87 Borrachas Vipal S.A.

87.870.952/0001-44 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

697.783.100-68 Borrachas Vipal Nordeste S.A.

07.857.217/0001-61

026.462.180-87 Borrachas Vipal S.A.

87.870.952/0001-44 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

697.783.100-68 Apdpar Participações Ltda.

25.117.100/0001-23

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa relacionada

Daniel Paludo
Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Arlindo Paludo
Presidente do Conselho de Administração
Pessoa relacionada

Daniel Paludo
Diretor
Observação
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12. Assembléia e administração / 12.10 - Relações de subord., prest. serviço ou controle

Identificação

CPF/CNPJ

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

026.462.180-87

Subordinação

Controlada Direta

Subordinação

Controlada Direta

Subordinação

Controlada Direta

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2021
Administrador do Emissor

Arlindo Paludo
Presidente do Conselho
Pessoa Relacionada

Vipal Indústria de Máquinas Ltda.

05.957.233/0001-09

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Arlindo Paludo

026.462.180-87

Presidente do Conselho
Pessoa Relacionada

Vipaltec - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Ltda.

08.295.540/0001-51

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Arlindo Paludo

026.462.180-87

Presidente do Conselho
Pessoa Relacionada

Borrachas Vipal Nordeste S.A.

07.857.217/0001-61

Presidente Executivo
Observação

Administrador do Emissor
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12. Assembléia e administração / 12.10 - Relações de subord., prest. serviço ou controle

Identificação

CPF/CNPJ

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

473.481.350-72

Subordinação

Controlada Direta

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Indireto

Cargo/Função
Renan Batista Patrício Lima
Diretor Presidente
Pessoa Relacionada

Borrachas Vipal Nordeste S.A.

07.857.217/0001-61

Diretor Superintendente
Observação

Administrador do Emissor

Arlindo Paludo

026.462.180-87

Presidente do Conselho
Pessoa Relacionada

Paludo Participações S.A.

93.169.340/0001-21

Presidente do Conselho
Observação

Administrador do Emissor

Arlindo Paludo

026.462.180-87

Presidente do Conselho
Pessoa Relacionada

ARPAL PARTICIPAÇÕES S/A

00.279.226/0001-73

Diretor Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Arlindo Paludo

026.462.180-87

Presidente do Conselho
Pessoa Relacionada
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12. Assembléia e administração / 12.10 - Relações de subord., prest. serviço ou controle

Identificação

CPF/CNPJ

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

Cargo/Função
Apdpar Participações Ltda.

25.117.100/0001-23

Diretor Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Daniel Paludo

697.783.100-68

Subordinação

Controlador Indireto

Controle

Devedor

Controle

Devedor

Conselheiro
Pessoa Relacionada

Daniel Paludo

697.783.100-68

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Arlindo Paludo

026.462.180-87

Presidente do Conselho
Pessoa Relacionada

Arlindo Paludo

026.462.180-87

Observação

Administrador do Emissor

Arlindo Paludo

026.462.180-87

Presidente do Conselho
Pessoa Relacionada

Paludo Participações S.A.

93.169.340/0001-21

Diretor Presidente
Observação
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12. Assembléia e administração / 12.10 - Relações de subord., prest. serviço ou controle

Identificação

CPF/CNPJ

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

697.783.100-68

Prestação de serviço

Cliente

Subordinação

Controlada Direta

Subordinação

Controlada Direta

Cargo/Função

Administrador do Emissor

Daniel Paludo
Conselheiro
Pessoa Relacionada

Cya Rubber Distribuidora Ltda.

04.435.399/0001-94

Diretor
Observação

Exercício Social 31/12/2020
Administrador do Emissor

Arlindo Paludo

026.462.180-87

Presidente do Conselho
Pessoa Relacionada

Vipal Indústria de Máquinas Ltda.

05.957.233/0001-09

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Arlindo Paludo

026.462.180-87

Presidente do Conselho
Pessoa Relacionada

Vipaltec - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Ltda.

08.295.540/0001-51

Diretor
Observação
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Identificação

CPF/CNPJ

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

026.462.180-87

Subordinação

Controlada Direta

Subordinação

Controlada Direta

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Indireto

Cargo/Função
Administrador do Emissor

Arlindo Paludo
Presidente do Conselho
Pessoa Relacionada

Borrachas Vipal Nordeste S.A.

07.857.217/0001-61

Presidente Executivo
Observação

Administrador do Emissor

Daniel Paludo

697.783.100-68

Diretor Presidente
Pessoa Relacionada

Borrachas Vipal Nordeste S.A.

07.857.217/0001-61

Diretor Superintendente
Observação

Administrador do Emissor

Arlindo Paludo

026.462.180-87

Presidente do Conselho
Pessoa Relacionada

Paludo Participações S.A.

93.169.340/0001-21

Presidente do Conselho
Observação

Administrador do Emissor

Arlindo Paludo

026.462.180-87

Presidente do Conselho
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Identificação

CPF/CNPJ

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

Cargo/Função
Pessoa Relacionada

ARPAL PARTICIPAÇÕES S/A

00.279.226/0001-73

Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Arlindo Paludo

026.462.180-87

Controle

Controlador Indireto

Subordinação

Controlador Indireto

Controle

Devedor

Presidente do Conselho
Pessoa Relacionada

Apdpar Participações Ltda.

25.117.100/0001-23

Diretor Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Daniel Paludo

697.783.100-68

Conselheiro
Pessoa Relacionada

Daniel Paludo

697.783.100-68

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Arlindo Paludo

026.462.180-87

Presidente do Conselho
Pessoa Relacionada

Arlindo Paludo

026.462.180-87
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Identificação

CPF/CNPJ

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

026.462.180-87

Controle

Devedor

Prestação de serviço

Cliente

Subordinação

Controlada Direta

Cargo/Função
Observação

Administrador do Emissor

Arlindo Paludo
Presidente do Conselho
Pessoa Relacionada

Paludo Participações S.A.

93.169.340/0001-21

Diretor Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Daniel Paludo

697.783.100-68

Conselheiro
Pessoa Relacionada

Cya Rubber Distribuidora Ltda.

04.435.399/0001-94

Diretor
Observação

Exercício Social 31/12/2019
Administrador do Emissor

Arlindo Paludo

026.462.180-87

Presidente do Conselho
Pessoa Relacionada

Vipal Indústria de Máquinas Ltda.

05.957.233/0001-09

Diretor
Observação
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Identificação

CPF/CNPJ

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

026.462.180-87

Subordinação

Controlada Direta

Subordinação

Controlada Direta

Subordinação

Controlada Direta

Controle

Controlador Direto

Cargo/Função

Administrador do Emissor

Arlindo Paludo
Presidente do Conselho
Pessoa Relacionada

Vipaltec - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Ltda.

08.295.540/0001-51

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Arlindo Paludo

026.462.180-87

Presidente do Conselho
Pessoa Relacionada

Borrachas Vipal Nordeste S.A.

07.857.217/0001-61

Presidente Executivo
Observação

Administrador do Emissor

Renan Batista Patrício Lima

473.481.350-72

Diretor Presidente
Pessoa Relacionada

Borrachas Vipal Nordeste S.A.

07.857.217/0001-61

Diretor Superintendente
Observação

Administrador do Emissor

Arlindo Paludo

026.462.180-87
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Identificação

CPF/CNPJ

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

Cargo/Função
Presidente do Conselho
Pessoa Relacionada

Paludo Participações S.A.

93.169.340/0001-21

Presidente do Conselho
Observação

Administrador do Emissor

Arlindo Paludo

026.462.180-87

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Indireto

Subordinação

Controlador Indireto

Presidente do Conselho
Pessoa Relacionada

ARPAL PARTICIPAÇÕES S/A

00.279.226/0001-73

Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Arlindo Paludo

026.462.180-87

Presidente do Conselho
Pessoa Relacionada

Apdpar Participações Ltda.

25.117.100/0001-23

Diretor Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Daniel Paludo

697.783.100-68

Conselheiro
Pessoa Relacionada

Apdpar Participações Ltda.

25.117.100/0001-23
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Identificação

CPF/CNPJ

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

026.462.180-87

Controle

Devedor

Controle

Devedor

Prestação de serviço

Cliente

Cargo/Função
Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Arlindo Paludo
Presidente do Conselho
Pessoa Relacionada

Arlindo Paludo

026.462.180-87

Observação

Administrador do Emissor

Arlindo Paludo

026.462.180-87

Presidente do Conselho
Pessoa Relacionada

Paludo Participações S.A.

93.169.340/0001-21

Diretor Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Daniel Paludo

697.783.100-68

Conselheiro
Pessoa Relacionada

Cya Rubber Distribuidora Ltda.

04.435.399/0001-94

Diretor
Observação
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12. Assembléia e administração / 12.11 - Acordos /Seguros de administradores

Possuímos seguro de responsabilidade civil contratado em benefício de nossos administradores (apólices de seguro
D&O), que garante os custos de defesa legal e as indenizações decorrentes de processos judiciais e administrativos,
aos quais estejam atreladas a reclamações de terceiros relacionadas às suas atividades na Companhia. O limite
máximo de garantia da apólice vigente é de R$50 milhões.
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12. Assembléia e administração / 12.12 - Outras inf. relev. - Assemb. e Adm
Apresentamos abaixo, com relação às Assembleias Gerais da Companhia realizadas nos últimos três exercícios sociais
e no exercício social corrente, (i) data de realização; (ii) eventuais casos de instalação em segunda convocação; e (iii)
quórum de instalação:
Evento

Data

Assembleia Geral Extraordinária
Assembleia Geral Extraordinária
Assembleia Geral Extraordinária
Assembleia Geral Ordinária
Assembleia Geral Extraordinária
Assembleia Geral Extraordinária
Assembleia Geral Ordinária
Assembleia Geral Ordinária
Assembleia Geral Extraordinária
Assembleia Geral Extraordinária
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Assembleia Geral Extraordinária
Assembleia Geral Extraordinária

02/08/2019
03/10/2019
10/12/2019
19/07/2019
12/06/2020
15/09/2020
08/07/2020
31/03/2021
30/06/2021
24/03/2022
14/04/2022
02/06/2022
08/07/2022

Quórum de
instalação
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Instalação em segunda
convocação
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
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a. objetivos da política ou prática de remuneração
A prática de remuneração da Companhia tem como objetivo principal a atração e a retenção de profissionais altamente
qualificados em sua Diretoria estatutária e não estatutária, de forma a estimular uma boa performance e um bom nível de
alinhamento dos membros aos objetivos da Companhia.
Diretoria estatutária
A porção fixa da remuneração para os membros da Diretoria estatutária é composta por 12 pagamentos fixos mensais a
título de pró-labore. A remuneração variável tem como objetivo remunerar de acordo com os resultados de indicadores de
desempenho da Companhia e metas estabelecidas no Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PPRE) da
Companhia. Os diretores estatutários também recebem a título de gratificação, um valor correspondente ao 13º salário.
Além da remuneração descrita acima, atualmente, os membros deste órgão têm a possibilidade de aderir a planos de
assistência médica e odontológica em condições mais favoráveis às praticadas no mercado, em função das parcerias
estabelecidas pela Companhia com os administradores de tais planos de assistência.
Diretoria não estatutária
A porção fixa da remuneração para os membros da Diretoria não estatutária segue as regras da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT). A remuneração variável tem como objetivo remunerar de acordo com os resultados de indicadores de
desempenho da Companhia e metas estabelecidas no Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PPRE) da
Companhia.
Além da remuneração descrita acima, os membros deste órgão têm a possibilidade de aderir a planos de assistência médica
e odontológica em condições mais favoráveis às praticadas no mercado, em função das parcerias estabelecidas pela
Companhia com os administradores de tais planos de assistência.
b. composição da remuneração, indicando
i. Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles
Remuneração fixa: é constituída de salário base ou honorário/pró-labore e aplicada para membros da Diretoria estatutária
e não estatutária. Esse tipo de remuneração visa reconhecer o valor do cargo e das responsabilidades inerentes à posição,
bem como refletir as condições gerais do mercado.
Remuneração variável: consiste no Programa de Participação no Resultado, sendo aplicável para os membros da Diretoria
estatutária e não estatutária. Tal modalidade de remuneração tem como principal objetivo estimular e premiar o alcance
das metas corporativas pré-estabelecidas. A Diretoria estatutária recebe a título de gratificação, um valor correspondente
ao 13º salário.
Benefícios: Para os membros da Diretoria estatutária e não estatutária, além da possibilidade de aderir a planos de
assistência médica em condições diferenciadas e subsidiadas parcialmente pela Borrachas Vipal, é disponibilizado: Seguro de
Vida, Assistência Odontológica, Previdência Privada, Estacionamento e Vale Alimentação/Refeição.
ii. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na remuneração total
As proporções médias de cada elemento da remuneração nos anos de 2021, 2020 e 2019, encontram-se na tabela abaixo,
considerando política de remuneração da Companhia nos três últimos exercícios sociais:

2021

Conselho de Administração

Salário e Prólabore
N/A

Participação em
Comitês
N/A

Remuneração
Variável de
Curto Prazo

Benefícios

N/A

N/A

Remuneração
Variável de
Longo Prazo
N/A

TOTAL

N/A

Diretoria Estatutária

84,38%

0,00%

0,89%

14,72%

0,00%

100,00%

Diretoria Não Estatutária

82,47%

0,00%

15,47%

2,05%

0,00%

100,00%

Comitês

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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2020
Conselho de Administração

Salário e Prólabore
N/A

Participação em
Comitês

Remuneração
Variável de Curto
Prazo

Benefícios

N/A

N/A

Remuneração
Variável de
Longo Prazo

N/A

TOTAL

N/A

N/A

Diretoria Estatutária

85,01%

0,00%

4,88%

10,11%

0,00%

100,00%

Diretoria Não Estatutária

83,08%

0,00%

16,89%

0,04%

0,00%

100,00%

Comitês

2019

N/A

Salário e Prólabore

N/A

Participação em
Comitês

N/A

N/A

Remuneração
Variável de Curto
Prazo

Benefícios

N/A

N/A

Remuneração
Variável de
Longo Prazo

TOTAL

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Diretoria Estatutária

84,95%

0,00%

8,33%

6,72%

0,00%

100,00%

Diretoria Não Estatutária

80,38%

0,00%

18,82%

0,80%

0,00%

100,00%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Conselho de Administração

Comitês

iii. Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
A Remuneração global dos Executivos é composta por Remuneração Direta Fixa e Variável.
a) Remuneração Fixa:
 Pró-labore mensal fixo: tem por objetivo reconhecer e refletir o valor do tempo e dedicação dos nossos
membros, baseado em parâmetros de mercado, visando remunerar a contribuição individual para o
desempenho e o crescimento do nosso negócio. A remuneração fixa poderá ser revista anualmente a critério
do Conselho de Administração, respeitando o valor global fixado em Assembleia Geral, podendo, para tal
finalidade, requerer assessoria de empresa especializada.
 Benefícios: visam a complementar a remuneração com benefícios de assistência de forma a dar uma maior
segurança aos nossos Executivos e permitir foco no desempenho de suas funções. Os benefícios
permitidos podem ser: (i) seguro de vida; (ii) plano de assistência médica e odontológica; (iii) plano de
previdência privada; (iv) estacionamento; e (v) vale refeição/alimentação.
b) Remuneração Variável:
 Participação nos Lucros e Resultados: Objetiva gerar incentivos, bem como alinhar interesses em linha
com os interesses dos acionistas da Companhia, maximizando o nosso valor de negócio, por meio de
resultados consistentes e sustentáveis, tanto de médio quanto de longo prazo. O pagamento de
participação nos lucros e resultados aos Executivos observará os termos estabelecidos no artigo 152 da
Lei das Sociedades por Ações.
 Momento do Pagamento da Remuneração Variável: A totalidade da parcela da Remuneração Variável será
paga anualmente, em espécie, a título de participação nos lucros.
iv. razões que justificam a composição da remuneração
A Companhia pratica um modelo de remuneração que busca refletir as responsabilidades dos cargos, as práticas de mercado
e seu nível de competitividade, de forma a atender as necessidades estratégicas da organização e atrair, reter e motivar
profissionais altamente qualificados.
v. a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato
Não aplicável, tendo em vista que nos exercícios sociais encerrados respectivamente em 31 de dezembro de 2021, 2020
e 2019, não havia Conselho de Administração ou conselhos instalados. Sendo assim, não há que se falar em remuneração
nos três últimos exercícios.
c. principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada elemento
da remuneração
Na Remuneração Direta Variável (PPRE - Programa de Participação nos Resultados da Empresa), observará a proporção
do atendimento das metas, estabelecidos em cláusulas e condições, sendo os indicadores aplicáveis: EBITDA, Receita
Líquida, Lucro líquido, Gastos gerais de fabricação, Despesas operacionais e Inadimplência.
As demais remunerações não possuem métricas de avaliações.
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d. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho
Conforme descrito no item 13.1.c, a remuneração variável dos administradores está vinculada ao desempenho econômicofinanceiro e operacional anual da Companhia, com base em metas pré-estabelecidas, sendo referência para o pagamento
de PPRE para os membros da Diretoria estatutária e não estatutária.
e. como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo prazo
A prática de remuneração da Companhia procura incentivar os administradores da Companhia a buscar a melhor
rentabilidade dos investimentos e projetos desenvolvidos pela Companhia, de maneira a alinhar os interesses destes com
os da Companhia. A Companhia busca tal alinhamento por meio de salários e pacote de benefícios compatíveis com o
mercado, bem como especialmente de remuneração variável que reforce o comprometimento do administrador no
atendimento de metas atrelados diretamente ao desempenho da Companhia.
Dessa forma, para o curto prazo, a Companhia busca obter tal alinhamento por meio de salários e pacote de benefícios
compatíveis com o mercado. Para o médio e longo prazo, a Companhia visa obter tal alinhamento por meio de participação
nos lucros. A Companhia ainda não implementou um programa de remuneração variável baseado em ações.
Já com relação ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal, quando instalado, a Companhia adota apenas a
remuneração fixa, considerando sua funções e responsabilidades na governança da Companhia.
f. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos
Não aplicável.
g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário,
tal como a alienação do controle societário do emissor
Não aplicável.
h. práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração individual do
conselho de administração e da diretoria
i. órgãos que participam do processo decisório para definir a remuneração individual, e identificando de que
forma participam
Não aplicável.
ii. critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se há a utilização de
estudos para a certificação das práticas de mercado
A remuneração global dos membros da Diretoria não estatutária, incluindo o reajuste, é fixado com base no índice obtido
em negociação com o sindicato da categoria e aplicado também para a Diretoria estatutária. A remuneração variável, é
aplicada com base no Programa PPRE.
iii. frequência e forma que se avalia a adequação da política de remuneração
A remuneração fixa é avaliada anualmente e adequada com aplicabilidade do mesmo índice fixado em negociação com o
sindicato da categoria. A remuneração variável utiliza para efeito de cálculo os índices/valores estabelecidos no Programa
PPRE, que é redefinido anualmente.

PÁGINA: 327 de 402

Formulário de Referência - 2022 - Borrachas Vipal S.A.

Versão : 7

13. Remuneração dos administradores / 13.2 - Remuneração total por órgão
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2022 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

2,58

2,67

5,25

Nº de membros remunerados

2,58

2,67

5,25

1.704.834,76

3.425.003,28

5.129.838,04

7.040,36

69.562,07

76.602,43

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

144.034,02

144.034,02

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

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

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Gratificação correspondente 13º
salário

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

*O número de membros do Conselho
de Administração corresponde à
média anual dos membros apurado
mensalmente, conforme disposto no
Ofício Circular Anual 2022 CVM/SEP

*O número de membros da
Diretoria Estatutária
corresponde à média anual dos
membros apurado
mensalmente, conforme
disposto no Ofício Circular Anual
2022 CVM/SEP

1.711.875,12

3.638.599,37

Observação

Total da remuneração

5.350.474,49
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Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2021 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

2,00

2,00

Nº de membros remunerados

2,00

2,00

3.076.628,00

3.076.628,00

32.529,90

32.529,90

0,00

0,00

406.325,76

406.325,76

0,00

0,00

130.510,46

130.510,46

Participação em reuniões

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
Participações em comitês
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus
Participação de resultados

Descrição de outras
remunerações variáveis

Gratificação correspondente 13º
salário

Pós-emprego

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

Observação

Total da remuneração

*O número de membros da
Diretoria Estatutária
corresponde à média anual dos
membros apurado
mensalmente, conforme
disposto no Ofício Circular Anual
2022 CVM/SEP
3.645.994,12

3.645.994,12
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Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

2,75

0,00

2,75

Nº de membros remunerados

0,00

2,75

0,00

2,75

Salário ou pró-labore

0,00

3.101.526,48

0,00

3.101.526,48

Benefícios direto e indireto

0,00

178.169,91

0,00

178.169,91

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

1.080,00

0,00

1.080,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

367.715,62

0,00

367.715,62

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Gratificação correspondente 13º
salário

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

3.648.492,01

Observação

Total da remuneração

*O número de membros da
Diretoria Estatutária
corresponde à média anual dos
membros apurado
mensalmente, conforme
disposto no Ofício Circular Anual
2022 CVM/SEP,
0,00

3.648.492,01
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Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

3,00

0,00

3,00

Nº de membros remunerados

0,00

3,00

0,00

3,00

Salário ou pró-labore

0,00

3.586.116,44

0,00

3.586.116,44

Benefícios direto e indireto

0,00

283.761,81

0,00

283.761,81

Participações em comitês

0,00

3,00

0,00

3,00

Outros

0,00

3,00

0,00

3,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

46.228,72

0,00

46.228,72

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

305.346,05

0,00

305.346,05

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Gratificação correspondente 13º
salário

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

4.221.453,02

Observação

Total da remuneração

O número de membros da
Diretoria Estatutária
corresponde à média anual dos
membros apurado
mensalmente, conforme
disposto no Ofício
Circular Anual 2022 CVM/SEP,
0,00

4.221.453,02
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13. Remuneração dos administradores / 13.3 - Remuneração variável

O número de membros corresponde à média anual dos membros apurado mensalmente, conforme disposto no Ofício
Circular Anual 2022 CVM/SEP.
31.12.2022

Conselho de
Administração

Conselho
Diretoria
Fiscal
Estatutária

Total

Número total de membros

2,58

-

2,67

5,25

Número de membros remunerados

2,58

-

2,67

5,25

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado do exercício social

-

-

-

-

-

-

-

-

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

- 212.768,84

212.768,84

Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado do exercício social

-

- 212.768,84

212.768,84

-

- 144.034,02

144.034,02

Bônus (em R$)

Participação nos Resultados (em R$)

2021
Número total de membros
Número de membros remunerados
Bônus (em R$)
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado do exercício social
Participação nos Resultados (em R$)
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado do exercício social

2020
Número total de membros
Número de membros remunerados
Bônus (em R$)
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado do exercício social
Participação nos Resultados (em R$)
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado do exercício social

Conselho de Conselho Diretoria
Administração
Fiscal
Estatutária
2,00
2,00

Total
2,00
2,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

175.210,93

175.210,93

175.210,93

175.210,93

-

-

130.510,46

130.510,46

Conselho de Conselho
Diretoria
Administração
Fiscal
Estatutária
2,75
2,75

Total
2,75
2,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

231.619,54

231.619,54

231.619,54

231.619,54

-

-

1.080,00

1.080,00
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13. Remuneração dos administradores / 13.3 - Remuneração variável

2019
Número total de membros
Número de membros remunerados
Bônus (em R$)
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado do exercício social
Participação nos Resultados (em R$)
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado do exercício social

Conselho de Conselho
Diretoria
Administração
Fiscal
Estatutária
3
3

Total
3
3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

224.183,65

224.183,65

224.183,65

224.183,65

-

-

46.228,72

46.228,72
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13. Remuneração dos administradores / 13.4 - Plano de remuneração baseado em ações

A Companhia não possui plano de remuneração em ações.
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13. Remuneração dos administradores / 13.5 - Remuneração baseada em ações

A Companhia não possui plano de remuneração em ações.
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13. Remuneração dos administradores / 13.6 - Opções em aberto

A Companhia não possui opções em aberto.
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13. Remuneração dos administradores / 13.7 - Opções exercidas e ações entregues

A Companhia não possui plano de remuneração baseada em ações.
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13. Remuneração dos administradores / 13.8 - Precificação das ações/opções

A Companhia não possui plano de remuneração baseada em ações.
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13. Remuneração dos administradores / 13.9 - Participações detidas por órgão

Sociedade
Paludo Participações S.A.
Apdpar Participações Ltda.
Arpal Participações S.A
Ardan Participações S.A

Sociedade
Paludo Participações S.A.
Apdpar Participações Ltda.
Arpal Participações S.A
Ardan Participações S.A

Em 30/06/2022
Conselho de
Diretoria Estatutária
Administração
14.449 / 52,757%
0
103.310.000 / 100,000%
0
3.643.209 / 86,503%
0
3.996.695 / 100,000%
0

Conselho de
Administração

Em 31/12/2021
Diretoria Estatutária
0
0
0
0

14.449 / 52,757%
103.310.000 / 100,000%
3.643.209 / 86,503%
3.765.680 / 94,220%

Conselho
Fiscal
N/A
N/A
N/A
N/A

Conselho
Fiscal
N/A
N/A
N/A
N/A

Total
14.449
103.310.000
3.643.209
3.996.695

Total
14.449
103.310.000
3.643.209
3.765.680
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13. Remuneração dos administradores / 13.10 - Planos de previdência

Tabela relativa aos planos de previdência em vigor conferidos aos Diretores Estatutários:

Número total de membros
Número de membros remunerados
Nome do plano
Quantidade de administradores que reúnem as condições para se aposentar
Condições para se aposentar antecipadamente
Valor acumulado atualizado das contribuições acumuladas no plano de previdência
até o encerramento do último exercício social, descontada a parcela relativa a
contribuições feitas diretamente pelos administradores
Valor total acumulado das contribuições realizadas durante o último exercício social,
descontada a parcela relativa a contribuições feitas diretamente pelos administradores
Possibilidade de resgate antecipado e condições

Diretoria Estatutária
1,00
1,00
Brasilprev
1,00
Não Aplicável
Não Aplicável
Não Aplicável
Não Aplicável
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13. Remuneração dos administradores / 13.11 - Remuneração máx, mín e média
Valores anuais
Diretoria Estatutária
31/12/2021

31/12/2020

Conselho de Administração
31/12/2019

31/12/2021

31/12/2020

Conselho Fiscal

31/12/2019

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2019

Nº de membros

2,00

2,75

3,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Nº de membros
remunerados

2,00

2,75

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor da maior
remuneraçãoReal

1.923.805,05

1.574.732,00

1.578.872,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor da menor
remuneraçãoReal

1.722.189,07

1.428.324,12

1.088.898,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor médio da
remuneraçãoReal

1.822.997,06

1.326.724,37

1.407.151,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Observação
Diretoria Estatutária
31/12/2021

Período de permanência dos membros na Diretoria:
- Os doze meses de 2021.

31/12/2020

Período de permanência dos membros na Diretoria:
- 2 Diretores com os doze meses de 2020.
- 1 Diretor com 9 meses de 2020 (Conforme Ofício Circular/Anual-2022- CVM/SEP, 10.2.13 Remuneração dos administradores (seção 13), item J, o valor da menor remuneração e da média
foram apurados com a exclusão do membro, por ter exercido o cargo por menos de 12 meses e possuir a menor remuneração).

31/12/2019

Período de permanência dos membros na Diretoria:
- Os doze meses de 2019.

Conselho de Administração
Conselho Fiscal
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13. Remuneração dos administradores / 13.12 - Mecanismos remuneração/indenização

A Companhia não adota política específica no que se refere a remuneração e/ou indenizações para administradores
em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria, exceto, neste último caso, pelos benefícios relacionados aos
planos de previdência em vigor, descritos no item 13.10 deste Formulário de Referência.
A Companhia mantém a apólice de Seguro de Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores (D&O - Directors
& Officers) com prêmio de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), com abrangência à Companhia e todas as suas
controladas, porém (i) não se estende e não tem qualquer relação com as hipóteses de destituição ou aposentadoria;
e (ii) não implica impacto financeiro para o emissor, uma vez que o pagamento do prêmio, no valor de R$ 50 milhões,
é suportado pela Companhia.
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13. Remuneração dos administradores / 13.13 - Percentual partes relacionadas na rem.

Exercício

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

31.12.2022

50,39%

8,88%

-

31.12.2021

-

47,24%

-

31.12.2020

-

39,15%

-

31.12.2019

-

36,80%

-
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13. Remuneração dos administradores / 13.14 - Remuneração - outras funções
Não foram reconhecidos valores no resultado da Companhia como remuneração de membros do Conselho de
Administração, da Diretoria e do conselho fiscal, agrupados por órgão, recebida por qualquer razão que não a função que
ocupam nos três últimos exercícios sociais, tais como comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados.
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13. Remuneração dos administradores / 13.15 - Rem. reconhecida - controlador/controlada

A Companhia não possuía Conselho de Administração nem Conselho Fiscal estabelecidos nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021 e,sendo assim, nenhum membro da diretoria recebeu remuneração
de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor nos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021.
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13. Remuneração dos administradores / 13.16 - Outras inf. relev. - Remuneração
Informações complementares aos itens 13.2, 13.3 e 13.11 deste Formulário de Referência
Em 24 de março de 2022 foi criado do Conselho de Administração e eleito seus membros. Não há Conselho Fiscal
instalado.
Nos itens 13.2, 13.3 e 13.11 deste Formulário de Referência, a Companhia informa o número de membros do Conselho
de Administração e da Diretoria da Companhia. Para tanto, o cálculo do número de membros de cada órgão foi apurado
nos termos do Ofício Circular Anual 2022 CVM/SEP, aferindo-se o número de membros em cada mês do exercício,
somando o resultado de todos os meses e dividindo pelo número de meses do exercício, obtendo assim, uma média anual
do número de membros dos órgãos de administração. Nos últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente,
o cálculo dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia se deu conforme demonstrado a
seguir:
Número de membros previsto para o exercício social corrente
Conselho de
Diretoria
2022
Administração
Estatutária
Janeiro
2
Fevereiro
2
Março
1
1
Abril
3
3
Maio
3
3
Junho
3
3
Julho
3
3
Agosto
3
3
Setembro
3
3
Outubro
4
3
Novembro
4
3
Dezembro
4
3
Total
31
32
Média (Total/Nº Meses)
2,58
2,67
Número de membros para o Exercício Social em 31/12/2021
Conselho de
2021
Administração
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Média (Total/Nº Meses)
-

Diretoria
Estatutária
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
2

Número de membros para o Exercício Social em 31/12/2020
Conselho de
2020
Administração
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Média (Total/Nº Meses)
-

Diretoria
Estatutária
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
33
2,75

Conselho Fiscal

Total

-

2
2
2
6
6
6
6
6
6
7
7
7
63
5,25

Conselho Fiscal

Total

-

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
2

Conselho Fiscal

Total

-

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
33
2,75
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13. Remuneração dos administradores / 13.16 - Outras inf. relev. - Remuneração

Número de membros para o Exercício Social em 31/12/2019
Conselho de
2019
Administração
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Média (Total/Nº Meses)
-

Diretoria
Estatutária
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
36
3,00

Conselho Fiscal

Total

-

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
36
3,00
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14. Recursos humanos / 14.1 - Descrição dos recursos humanos

a. Número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização
geográfica)
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A. – Bahia
Área

30.06.2022

2021

2020

2019

Produção

798

773

776

686

Comercial

-

-

-

-

69

64

55

126

867

837

831

812

30.06.2022

2021

2020

2019

Produção

1466

1359

1334

1243

Comercial

53

65

70

116

221

200

203

378

1

-

-

-

1741

1624

1607

1737

Administrativo
TOTAL
BORRACHAS VIPAL S.A. – Rio Grande do Sul
Área

Administrativo
Gestão, Riscos e Compliance
TOTAL

b. Número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização
geográfica)
Vipal Borrachas - CEA
TOTAL

30/jun/22
13

31/dez/21
13

31/dez/20
13

31/dez/19
13

Vipal Borrachas - Nordeste
TOTAL

30/jun/22
161

31/dez/21
161

31/dez/20
157

31/dez/19
141

Vipal Borrachas - Nova Prata
TOTAL

30/jun/22
81

31/dez/21
81

31/dez/20
77

31/dez/19
77

a. Índice de rotatividade

Índice de Rotatividade Geral

30/jun/22
2,06

31/dez/21
1,69

31/dez/20
2,22

31/dez/19
1,27

O índice de rotatividade, indicado acima no item 14.1(c), é calculado mediante a fórmula:
(Total de Admitidos + Total de Desligados)/2

Total de funcionários do último dia do mês)
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14. Recursos humanos / 14.2 - Alterações relevantes-Rec. humanos

Não houve qualquer alteração relevante.
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14. Recursos humanos / 14.3 - Política remuneração dos empregados

a. política de salários e remuneração variável
Buscamos compensar adequadamente a competência e a responsabilidade de nossos profissionais, por meio da adoção
de uma política de remuneração voltada ao crescimento dos valores individuais e coletivos. O salário de nossos
empregados é calculado na forma da lei e com base nos acordos coletivos de sindicatos de classe com os quais
mantemos relacionamento e sua remuneração é composta por salário base, adicionais, e Programa de Participação no
Resultado, tal modalidade de remuneração tem como principal objetivo estimular e premiar o alcance das metas
corporativas pré-estabelecidas.
Para os funcionários da área comercial, está previsto no “Programa de Incentivo de Vendas” uma remuneração variável,
denominada “Prêmio de vendas”, baseada no atingimento de determinadas metas de vendas, que visa a valorização do
esforço e o reconhecimento através do mérito financeiro.
b. política de benefícios
A Companhia oferece aos seus empregados: assistência médica, seguro de vida, assistência odontológica, previdência
privada, cartão farmácia e vale alimentação/refeição, além da possibilidade de aderir a planos de assistência médica em
condições diferenciadas e subsidiadas parcialmente pela Vipal Borrachas.
c. características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não-administradores,
identificando:
Não aplicável.
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14. Recursos humanos / 14.4 - Relações emissor / sindicatos

A Companhia possui uma relação transparente e cordial com os sindicatos, em que estes são envolvidos nas situações
de interesse dos colaboradores, participando onde a sua presença seja necessária, respeitando o direito dos
trabalhadores de se formar e se associar aos sindicatos, assegurando que não haja represálias, bem como não houve,
nos últimos 3 exercícios sociais, greves, manifestações e/ou paralisações de trabalho. Os sindicatos com os quais
mantemos relações e somos filiados são os seguintes:
Borrachas Vipal S.A.

Sindicato dos Trabalhadores Indústria Artefatos de Borrachas Gravataí

Borrachas Vipal S.A.

Sindicato dos Trabalhadores Indústria Artefatos de Borrachas Nova Prata

Borrachas Vipal Nordeste S.A.

Sindicato dos Trabalhadores Indústria Artefatos Pneumático Bahia
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14. Recursos humanos / 14.5 - Outras informações relevantes - Recursos humanos

Não há outras informações que possam ser relevantes relacionadas a recursos humanos.
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 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 de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações Unidade
Qtde. ações ordinárias Unidade

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais Unidade

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações Unidade

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

0,000

4

0,001

0

0,000

4

0,001

93.169.340/0001-21

BRASILEIRA-RS

Não

Sim

03/12/2021

331.680

99,999

0

0,000

331.680

99,999

0

0,000

331.684

100,000

OUTROS

Paludo Participações S.A.

Classe Ação

Qtde. de ações Unidade

Ações %

TOTAL

0

0.000

TOTAL

331.684

100,000
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 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 de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações Unidade
Qtde. ações ordinárias Unidade

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais Unidade

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Paludo Participações S.A.

Qtde. total de ações Unidade

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

93.169.340/0001-21

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

0,000

BRASILEIRA-RS

Sim

Sim

30/04/2016

0

0,000

12.165

44,417

Apdpar Participações Ltda.
25.117.100/0001-23

12.165

100,000

Classe Ação

Qtde. de ações Unidade

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000

15.223

100,000

15.223

55,583

12.165

100,000

15.223

100,000

27.388

100,000

TOTAL

PÁGINA: 354 de 402

Formulário de Referência - 2022 - Borrachas Vipal S.A.

Versão : 7

15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 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 de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações Unidade
Qtde. ações ordinárias Unidade

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais Unidade

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Apdpar Participações Ltda.

Qtde. total de ações Unidade

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

25.117.100/0001-23

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

0,000

BRASILEIRA

Não

Sim

11/04/2014

0

0,000

103.309.000

99,999

ARPAL PARTICIPAÇÕES S/A
00.279.226/0001-73

103.309.000

99,999

Classe Ação

Qtde. de ações Unidade

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

1.000

0,000

0

0,000

1.000

0,000

103.310.000

100,000

0

0,000

103.310.000

100,000

TOTAL
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 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 de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações Unidade
Qtde. ações ordinárias Unidade

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais Unidade

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

ARPAL PARTICIPAÇÕES S/A

Qtde. total de ações Unidade

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

00.279.226/0001-73

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

568.436

13,496

0

0,000

568.436

13,496

BRASILEIRA-RS

Não

Sim

16/07/2012

0

0,000

3.643.208

86,503

ARDAN PARTICIPAÇÕES S/A
16.749.597/0001-01

3.643.208

86,503

Classe Ação

Qtde. de ações Unidade

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

4.211.644

100,000

0

0,000

4.211.644

100,000

TOTAL
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 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 de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações Unidade
Qtde. ações ordinárias Unidade

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais Unidade

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

ARDAN PARTICIPAÇÕES S/A

Qtde. total de ações Unidade

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

16.749.597/0001-01

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

0,000

026.462.180-87

BRASILEIRA-RS

Sim

Sim

16/07/2012

0

0,000

3.765.680

94,220

Arlindo Paludo

3.765.680

94,220

Classe Ação

Qtde. de ações Unidade

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

231.015

5,780

0

0,000

231.015

5,780

3.996.695

100,000

0

0,000

3.996.695

100,000

TOTAL
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15. Controle e grupo econômico / 15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

02/06/2022

Quantidade acionistas pessoa física
Unidade

1

Quantidade acionistas pessoa jurídica
Unidade

1

Quantidade investidores institucionais
Unidade

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 Unidade

0

0,000%

Quantidade preferenciais Unidade

0

0,000%

Total

0

0,000%
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15. Controle e grupo econômico / 15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo
econômico
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15. Controle e grupo econômico / 15.5 - Acordo de Acionistas

Não há Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, nem há qualquer acordo do qual a controladora seja
parte que regule o exercício do direito de voto ou a transferência de ações de emissão da Companhia.
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15. Controle e grupo econômico / 15.6 - Alterações rel. particip. - controle e Adm

Em 24 de março de 2022, em Assembleia Geral Extraordinária, a Companhia reformou integralmente o seu
Estatuto Social e elegeu os membros do Conselho de Administração.
Na mesma data, o Conselho de Administração elegeu novos diretores para a Companhia.
Em 08 de julho de 2022, em Assembleia Geral Extraordinária, a Companhia elegeu um dos Conselheiros
Independentes para compor o Conselho de Administração da Companhia.
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15. Controle e grupo econômico / 15.7 - Principais operações societárias
a. evento
b. principais condições do negócio
c. sociedades envolvidas
d. efeitos da operação no quadro
acionário da Companhia
e. quadro societário antes e depois da
operação
f. mecanismos utilizados para garantir
o tratamento equitativo entre os
acionistas
a. evento
b. principais condições do negócio
c. sociedades envolvidas
d. efeitos da operação no quadro
acionário da Companhia
e. quadro societário antes e depois da
operação

Aquisição do controle de Marangoni Tread North America, Inc. uma sociedade
constituída em Delaware, nos Estados Unidos (a “MTNA”)
01/01/2019 – Aquisição de 41.280 ações de emissão da MTNA, correspondentes a 51%
de todas as ações de emissão da MTNA, por força de stock purchase agreement firmado
em 14 de dezembro de 2018, pelo preço de EUR 12 milhões.
Borrachas Vipal S.A. (Companhia), como compradora;
Marangoni S.p.A., uma sociedade constituída na Itália, como vendedora.
MTNA, como interveniente
Não Aplicável
Não Aplicável
Não Aplicável

Exclusão judicial de acionista da Companhia
24/09/2019 – Retirada do acionista João Carlos Paludo. Sua única ação foi transferida para
a acionista Paludo Participações S.A.
Borrachas Vipal S.A.
Alteração da participação acionária da acionista controladora Paludo Participações S.A.
Antes

ACIONISTAS
Paludo Participações S.A.

AÇÕES

99,99849

4

0,00121

1

0,00030

331.684

100

Miguel Paludo
João Carlos Paludo
Total
Depois

ACIONISTAS
Paludo Participações S.A.
Miguel Paludo
Total

%

331.679

AÇÕES

%

331.680

99,99879

4

0,00121

331.684

100

f. mecanismos utilizados para garantir
o tratamento equitativo entre os
acionistas

N/A

a. evento

Aquisição de 100% do capital de Marangoni Tread North America, Inc. uma
sociedade constituída em Delaware, nos Estados Unidos (a “MTNA”)
30 de junho de 2020 – (a) Aquisição, pela Companhia de 24.600 ações de emissão da
MTNA de titularidade da Marangoni S.p.A., pelo preço de EUR 6,3 milhões, nos termos de
second stock purchase agreement firmado em 30 de junho de 2020 e (b) resgate, pela
MTNA, de 15.580 ações de emissão da própria MTNA e também de titularidade da
Marangoni S.p.A., pelo preço de EUR 3,7 milhões, nos termos de stock redemption
agreement firmado em 30 de junho de 2020. Em consequência da transação, a Companhia
passou a ser titular de 100% das ações em circulação da MTNA.

b. principais condições do negócio

c. sociedades envolvidas
d. efeitos da operação no quadro
acionário da Companhia
e. quadro societário antes e depois da
operação
f. mecanismos utilizados para garantir
o tratamento equitativo entre os
acionistas

Borrachas Vipal S.A. (Companhia), como compradora;
Marangoni S.p.A., uma sociedade constituída na Itália, como vendedora.
MTNA, como compradora
Não Aplicável
Não Aplicável
Não Aplicável
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15. Controle e grupo econômico / 15.7 - Principais operações societárias

a. evento
b. principais condições do negócio
c. sociedades envolvidas
d. efeitos da operação no quadro
acionário da Companhia
e. quadro societário antes e depois da
operação
f. mecanismos utilizados para garantir
o tratamento equitativo entre os
acionistas
a. evento
b. principais condições do negócio
c. sociedades envolvidas
d. efeitos da operação no quadro
acionário da Companhia
e. quadro societário antes e depois da
operação
f. mecanismos utilizados para garantir
o tratamento equitativo entre os
acionistas
a. evento
b. principais condições do negócio
c. sociedades envolvidas
d. efeitos da operação no quadro
acionário da Companhia
e. quadro societário antes e depois da
operação

Redução de capital
30/06/2021 – Redução de capital social de R$ 57.894.327,84, para R$43.646.230,42,
sem modificação da quantidade de ações emitidas pela Companhia.
Borrachas Vipal S.A.
Não houve alteração no quadro acionário em decorrência da redução do capital social.
Não houve alteração no quadro acionário em decorrência da redução do capital social.
A operação foi avaliada e aprovada pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia

Aumento de capital
14/04/2022– Aumento de capital social de R$43.646.230,42, para R$188.073.231,00
(cento e oitenta e oito milhões, setenta e três mil, duzentos e trinta e um reais), sem
modificação da quantidade de ações emitidas pela Companhia.
Borrachas Vipal S.A.
Não houve alteração no quadro acionário em decorrência do aumento do capital social.
Não houve alteração no quadro acionário em decorrência do aumento do capital social.
A operação foi avaliada e aprovada pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia

Entesouramento e Cancelamento de Ações
02/06/2022 – Cancelamento de 98.520 (noventa e oito mil, quinhentas e vinte) ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal.
Borrachas Vipal S.A. e Paludo Participações S.A.
Houve alteração no quadro acionário em decorrência do entesouramento e cancelamento
de ações.
Antes:
ACIONISTAS

AÇÕES

%

Paludo Participações S.A.
Miguel Paludo

331.680
4

99,99879
0,00121

Total

331.684

100

Depois:
ACIONISTAS
Paludo Participações S.A.
Miguel Paludo
Total

AÇÕES

%

233.160

99,99828

4

0,00172

233.164

100
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15. Controle e grupo econômico / 15.8 - Outras informações relevantes - Controle e grupo
econômico
A Companhia está pretendendo realizar uma reorganização societária, estruturada conforme abaixo:
a. evento

Consolidação da Marpal Administração e Participações Ltda. como controlada da
Companhia

b. principais condições do negócio

A Controladora Paludo Participações S/A está analisando aportar as quotas representativas
do capital social da Marpal Administração e Participações Ltda. (a “Marpal”), sociedade
titular das marcas utilizadas pela Emissora, ao capital da Companhia. A Paludo
Participações S/A é detentora de 99,778% do capital da Marpal. Após a consumação da
transação aqui referida, a Marpal passará a ser uma controlada da Companhia.

c. sociedades envolvidas

Marpal Administração e Participações Ltda.
Paludo Participações S/A
Borrachas Vipal S.A.

d. efeitos da operação no quadro
acionário da Companhia

Aumento da participação acionária detida pela Controladora (valor a ser definido conforme
valor patrimonial do ativo contribuído).

e. quadro societário antes e depois da
operação

Alteração no quadro societário a confirmar com base no valor patrimonial das quotas da Marpal
Administração e Participações Ltda.

f. mecanismos utilizados para garantir
o tratamento equitativo entre os
acionistas

A operação deverá ser submetida para aprovação pela unanimidade do capital social da
Companhia.
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16. Transações partes relacionadas / 16.1 - Regras, políticas e práticas - Part. Rel.
A Companhia possui Política de Transações com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses, a qual foi aprovada
pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 07 de julho de 2022, tendo vigência a partir desta data. A
Política de Transações com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses da Companhia tem como principal objetivo,
estabelecer diretrizes e consolidar os procedimentos para a realização de transações dessa natureza, de forma que
tais transações sejam realizadas de acordo com os interesses da Companhia e de seus acionistas, assegurando a
transparência destes processos e a aderência da Companhia às melhores práticas de governança corporativa.
A Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia se aplica à Companhia e à suas controladas, bem
como aos administradores, membros de seus comitês, e aos colaboradores.
Nos termos do artigo 3.1 da Política de Transações com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses da Companhia,
são consideradas partes relacionadas, além daquelas previstas no Pronunciamento Técnico CPC nº 5 (R1): (i) as
pessoas naturais ou jurídicas com as quais a Companhia tenha possibilidade de contratar em condições que não sejam
as de independência que caracterizam as transações com terceiros alheios à Companhia, conforme regulamentação
e/ou orientação dos órgãos reguladores; (ii) qualquer pessoa, natural ou jurídica, que, direta ou indiretamente, por meio
de um ou mais intermediários, controle, seja controlada por, ou esteja sob o controle comum da Companhia; (iii)
qualquer pessoa natural ou jurídica que tenha influência significativa sobre a Companhia; (iv) qualquer pessoa natural
ou jurídica que tenha controle conjunto sobre a Companhia; (v) qualquer pessoa natural ou jurídica que seja coligada
da Companhia; (vi) qualquer pessoa natural ou jurídica que seja uma investida da Companhia; (vii) qualquer pessoa
natural ou jurídica que tenha autoridade e/ou responsabilidade pelo planejamento, direção e controle das atividades da
Companhia, direta ou indiretamente; e (viii) qualquer pessoa natural que seja membro próximo da família ou a qualquer
pessoa referida nas alíneas acima, entendendo-se como membro próximo a familiares aqueles que possam influenciar
ou ser influenciados por essa pessoa nos seus negócios com a Companhia.
Toda transação com partes relacionadas ou que envolva potencial conflito de interesse deverá ser formalizada
contratualmente, de acordo com os seguintes critérios: (a) observância das Condições de Mercado (conforme abaixo
definido) e dos mesmos princípios e procedimentos que norteiam as demais negociações feitas pela Companhia com
partes independentes; e (b) o documento que formalizará a transação com partes relacionadas ou a transação com
potencial conflito de interesse deverá descrever, além dos termos da transação, os eventuais impactos e riscos
ocasionados (ou que poderão ser ocasionados) para a Companhia e para a parte relacionada, caso aplicável. Cumpre
ressaltar que no período anterior à aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas e Conflito de
Interesses, o tratamento das operações com partes relacionadas ou que envolveram potencial conflito de interesses
encontra-se relacionada nas notas explicativas às Demonstrações Financeiras do período em que foram celebradas.
Entende-se por “Condições de Mercado” as condições para as quais foram observadas, durante a negociação, os
princípios da: (a) competitividade (preços e condições dos serviços compatíveis com os praticados no mercado);
(b) conformidade (aderência dos serviços prestados aos termos e responsabilidades contratuais praticados pela
Companhia, à legislação e à regulamentação aplicáveis, bem como aos controles adequados de segurança das
informações); (c) transparência (reporte adequado das condições acordadas com a devida aplicação, bem como
reflexos destas nas demonstrações financeiras da Companhia); (d) equidade (estabelecimento de mecanismos que
impeçam discriminação ou privilégios e de práticas que assegurem a não utilização de informações privilegiadas ou
oportunidades de negócio em benefício individual ou de terceiros); e (e) comutatividade (relação de troca deve ser
equitativa para as partes, refletindo o valor de cada uma delas e repartindo entre elas os potenciais ganhos obtidos com
a operação).
O Comitê de Auditoria analisará as transações e o enquadramento como transação com partes relacionadas ou
transação com potencial conflito de interesses e, no caso de enquadramento e observado o disposto abaixo, remeterá
à análise e avaliação do Conselho de Administração.
Além da análise prévia de enquadramento das transações com partes relacionadas ou transações que envolvam
potencial conflito de interesses por parte do Comitê de Auditoria, para fins de submissão da transação à apreciação e
deliberação pelo Conselho de Administração, o Comitê de Auditoria deverá: (i) verificar se a transação será realizada
em condições comutativas e em observação às Condições de Mercado; (ii) se há motivos claros que justifiquem a
realização da transação com a parte relacionada; (iii) a metodologia de precificação aplicada ao caso prático, bem como
possíveis formas alternativas de precificação da transação; (iv) a observância aos princípios e regras da Política de
Transações com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses.
Em caso positivo, a transação enquadrada como uma transação com partes relacionadas ou que envolva potencial
conflito de interesses será submetida pelo Comitê de Auditoria ao Conselho de Administração.
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A apreciação e deliberação acerca de transações com partes relacionadas ou transações que envolvam potencial
conflito de interesses por parte do Conselho de Administração, deverão observar os seguintes pontos: (i) se a transação
é realizada em termos ao menos igualmente favoráveis à Companhia do que aqueles geralmente disponíveis no
mercado ou aqueles oferecidos a ou por um terceiro independente, em circunstâncias equivalentes, mencionando as
bases concretas de comparação adotadas (como, por exemplo, outras cotações de mercado, contratos similares
celebrados anteriormente com terceiros, laudos elaborados por terceiros independentes, etc.); (ii) os resultados de
laudos e avaliações realizadas ou de opiniões emitidas por empresa especializada e independente, se houver; (iii) se
foi realizado ou não um processo competitivo para a referida contratação e o seu resultado, sendo certo que não será
obrigatória a realização de um processo competitivo quando se tratar de contratação com parte relacionada que envolva
questões estratégicas, sensíveis e/ou confidencias da Companhia, desde que realizada nos mesmos moldes de
contratações similares às existentes na data de aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas e
Conflito de Interesses e as demais Condições de Mercado; (iv) a metodologia de precificação utilizada e outras
possíveis formas alternativas de precificação da transação; e (v) a observância aos princípios e regras da Política de
Transações com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses.
Observada a Política de Transações com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses e o Estatuto Social da
Companhia, o Conselho de Administração da Companhia somente poderá aprovar a transação com parte relacionada
ou que envolva potencial conflito de interesse caso, após ouvido o Comitê de Auditoria, e avaliados os pontos acima,
conclua ser a transação equitativa e realizada no melhor interesse da Companhia, sendo facultado, a seu exclusivo
critério, condicionar a aprovação da transação com parte relacionada ou que envolva potencial conflito de interesse às
alterações que julgar necessárias.
As informações sobre as transações com partes relacionadas ou que envolva potencial conflito de interesse serão
arquivadas pelo Comitê de Auditoria e deverão conter, ao menos: (i) a descrição da transação, incluindo seu objetivo e
oportunidade; (ii) as relações existentes com a parte relacionada; (iii) o montante financeiro aproximado da transação,
bem como o valor do interesse da parte relacionada. Neste caso, se a transação envolver a venda de um ativo, a
descrição do ativo, incluindo data de aquisição e valor contábil ou custo atribuído; (iv) a descrição de eventuais
provisões ou limitações impostas à Companhia como resultado da celebração da transação; (v) a opinião do
responsável pela informação de que a transação é realizada em termos, ao menos, igualmente favoráveis à Companhia
quando comparados com aqueles geralmente disponíveis no mercado, ou aqueles oferecidos a terceiros
independentes, em circunstâncias equivalentes; e (vi) qualquer outra informação que possa ser relevante diante das
circunstâncias da transação específica.
São vedadas as seguintes transações com partes relacionadas ou que envolva potencial conflito de interesse: (i)
transações em condições incompatíveis com as Condições de Mercado; e (ii) transações envolvendo a concessão
direta de empréstimos ou operações de mútuo ou prestação de garantia (aval/fiança): (a) aos administradores e
membros de comitês, bem como aos membros próximos de família; (b) aos parentes, até o 2º (segundo) grau, das
pessoas mencionadas no item (a); (c) aos acionistas, pessoas naturais ou jurídica, ou pessoas jurídicas de cujo capital
participem com mais de 5% (cinco por cento) e seus membros próximos da família; e (d) aos parentes, até o 2º
(segundo) grau, das pessoas mencionadas no item (c).
É vedada, também, a participação de partes relacionadas em negócios de natureza particular ou pessoal que interfiram
ou conflitem com os interesses da Companhia ou que resultem da utilização de informações confidenciais em razão do
exercício do cargo ou função que ocupem na Companhia.
Além disso, o processo de tomada de decisões da Companhia para a realização de transações com partes relacionadas
observam as disposições da Lei das Sociedades por Ações que determinam que os acionistas e os administradores da
Companhia abstenham-se de votar, nas assembleias gerais e nas reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de
Administração, nas deliberações relativas: (i) ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do
capital social; (ii) à aprovação de suas contas como administrador; e (iii) a quaisquer matérias que possam beneficiá-lo
de modo particular ou em que seu interesse conflite com o da Companhia.
A Companhia deverá divulgar as transações com partes relacionadas nos termos e de acordo com o exigido pela
legislação e pela regulamentação vigentes.
A Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia está disponível para consulta na página da
Companhia na rede mundial de computadores no seguinte endereço: ri.vipal.com.br.
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
Real

Saldo existente

Montante Real

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Vicencio Paludo, Filhos & Cia. Ltda.

30/06/2022

539.000,00

163.000,00

539.000,00

Indeterminado

NÃO

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra e venda de produtos e componentes. O montante envolvido corresponde aos valores negociados no período de janeiro a junho de 2022, e
ao saldo em aberto existente.

Garantia e seguros

Não há.

Rescisão ou extinção

Não. O contrato não prevê hipóteses de rescisão e extinção.

Natureza e razão para a operação

N/A.

Posição contratual do emissor

Credor

0,000000

Especificar
Borrachas Vipal Nordeste S.A.

30/06/2022

66.141.000,00

6.441.000,00

46.495.000,00

Não aplicável, por se
tratar de operações de
compra e venda.

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada Direta

Objeto contrato

Compra e venda de produtos e componentes. O montante envolvido corresponde aos valores negociados no período de janeiro a junho de 2022 e
ao saldo em aberto existente.

Garantia e seguros

Não há.

Rescisão ou extinção

Não.

Natureza e razão para a operação

N/A.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Borrachas Vipal Nordeste S.A.

30/06/2022

145.657.000,00

Relação com o emissor

Controlada Direta

515.006.000,00

145.657.000,00

Não aplicável, por se
tratar de operações de
compra e venda.

NÃO

0,000000
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
Real

Saldo existente

Montante Real

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Compra e venda de produtos e componentes. O montante envolvido corresponde aos valores negociados no período de janeiro a junho de 2022, e
ao saldo em aberto existente.

Garantia e seguros

Não há.

Rescisão ou extinção

Não.

Natureza e razão para a operação

N/A.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Borrachas Vipal Nordeste S.A.

30/06/2022

515.727.000,00

198.176.000,00

515.727.000,00

60 meses

SIM

0,000000

Relação com o emissor

Controlada Direta

Objeto contrato

Contrato de Mútuo. O repasse ocorre segundo necessidade do Mutuário e disponibilidade financeira da Mutuante.

Garantia e seguros

Não há.

Rescisão ou extinção

Os saldos de mútuos e contas corrente estão sujeitos a encargos financeiros equivalentes à variação do CDI e o inadimplente está sujeito a multa
contratual de 2% (dois por cento) sobre o total da dívida, além dos juros de mora e demais despesas. O contrato não prevê hipóteses de rescisão e
extinção.

Natureza e razão para a operação

Gerenciamento do caixa consolidado da Companhia.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Cya Rubber Distribuidora Ltda.

30/06/2022

4.216.000,00

2.260.000,00

4.216.000,00

Não aplicável, por se
tratar de operações de
compra e venda.

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Compra e venda de produtos e componentes. O montante envolvido corresponde aos valores negociados no período de janeiro a junho de 2022, e
ao saldo em aberto existente.

Garantia e seguros

Não há.

Rescisão ou extinção

Não.
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Parte relacionada

Data
transação

Natureza e razão para a operação

N/A.

Posição contratual do emissor

Credor

Montante envolvido
Real

Saldo existente

Montante Real

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

300.000,00

50.000,00

300.000,00

Indeterminado

NÃO

Especificar
Marpal Ltda

30/06/2022

0,000000

Relação com o emissor

Entidade de mesmo grupo econômico

Objeto contrato

Contrato de prestação de serviços de gestão das marcas e patentes descritas no item 9.1 (b) deste Formulário. Saldo credor remetido como
adiantamento.

Garantia e seguros

Não há.

Rescisão ou extinção

Não.

Natureza e razão para a operação

N/A.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Arlindo Paludo

30/06/2022

10.436.117,46

12.996.000,00

10.436.117,46

48 meses

SIM

6,000000

Relação com o emissor

Pessoa física relacionada

Objeto contrato

Contrato de Mútuo, cuja liberação e repasse ocorre segundo necessidade do Mutuário e disponibilidade financeira da Mutuante.

Garantia e seguros

Não há.

Rescisão ou extinção

Os saldos de mútuos e contas corrente estão sujeitos a encargos financeiros equivalentes à variação do CDI e o inadimplente está sujeito a multa
contratual de 2% (dois por cento) sobre o total da dívida, além dos juros de mora e demais despesas. O contrato não prevê hipóteses de rescisão e
extinção.

Natureza e razão para a operação

Captação de recursos.

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
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a. identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses; e
A Companhia adota medidas de controle para todas as operações com partes relacionadas, a fim de mitigar possíveis
conflitos de interesses.
Toda transação com partes relacionadas ou que envolva potencial conflito de interesse deverá ser formalizada
contratualmente, de acordo com os seguintes critérios: (a) observância das Condições de Mercado (conforme abaixo
definido) e dos mesmos princípios e procedimentos que norteiam as demais negociações feitas pela Companhia com
partes independentes; e (b) o documento que formalizará a transação com partes relacionadas ou a transação com
potencial conflito de interesse deverá descrever, além dos termos da transação, os eventuais impactos e riscos
ocasionados (ou que poderão ser ocasionados) para a Companhia e para a parte relacionada, caso aplicável.
Entende-se por “Condições de Mercado” as condições para as quais foram observadas, durante a negociação, os
princípios da: (a) competitividade (preços e condições dos serviços compatíveis com os praticados no mercado);
(b) conformidade (aderência dos serviços prestados aos termos e responsabilidades contratuais praticados pela
Companhia, à legislação e à regulamentação aplicáveis, bem como aos controles adequados de segurança das
informações); (c) transparência (reporte adequado das condições acordadas com a devida aplicação, bem como reflexos
destas nas demonstrações financeiras da Companhia); (d) equidade (estabelecimento de mecanismos que impeçam
discriminação ou privilégios e de práticas que assegurem a não utilização de informações privilegiadas ou oportunidades
de negócio em benefício individual ou de terceiros); e (e) comutatividade (relação de troca deve ser equitativa para as
partes, refletindo o valor de cada uma delas e repartindo entre elas os potenciais ganhos obtidos com a operação).
O Comitê de Auditoria analisará as transações e o enquadramento como transação com partes relacionadas ou transação
com potencial conflito de interesses e, no caso de enquadramento e observado o disposto abaixo, remeterá à análise e
avaliação do Conselho de Administração.
Além da análise prévia de enquadramento das transações com partes relacionadas ou transações que envolvam potencial
conflito de interesses por parte do Comitê de Auditoria, para fins de submissão da transação à apreciação e deliberação
pelo Conselho de Administração, o Comitê de Auditoria deverá: (i) verificar se a transação será realizada em condições
comutativas e em observação às Condições de Mercado; (ii) se há motivos claros que justifiquem a realização da transação
com a parte relacionada; (iii) a metodologia de precificação aplicada ao caso prático, bem como possíveis formas
alternativas de precificação da transação; (iv) a observância aos princípios e regras da Política de Transações com Partes
Relacionadas e Conflito de Interesses.
Em caso positivo, a transação enquadrada como uma transação com partes relacionadas ou que envolva potencial conflito
de interesses será submetida pelo Comitê de Auditoria ao Conselho de Administração.
A apreciação e deliberação acerca de transações com partes relacionadas ou transações que envolvam potencial conflito
de interesses por parte do Conselho de Administração, deverão observar os seguintes pontos: (i) se a transação é realizada
em termos ao menos igualmente favoráveis à Companhia do que aqueles geralmente disponíveis no mercado ou aqueles
oferecidos a ou por um terceiro independente, em circunstâncias equivalentes, mencionando as bases concretas de
comparação adotadas (como, por exemplo, outras cotações de mercado, contratos similares celebrados anteriormente
com terceiros, laudos elaborados por terceiros independentes, etc.); (ii) os resultados de laudos e avaliações realizadas
ou de opiniões emitidas por empresa especializada e independente, se houver; (iii) se foi realizado ou não um processo
competitivo para a referida contratação e o seu resultado, sendo certo que não será obrigatória a realização de um processo
competitivo quando se tratar de contratação com parte relacionada que envolva questões estratégicas, sensíveis e/ou
confidencias da Companhia, desde que realizada nos mesmos moldes de contratações similares às existentes na data de
aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses e as demais Condições de
Mercado; (iv) a metodologia de precificação utilizada e outras possíveis formas alternativas de precificação da transação;
e (v) a observância aos princípios e regras da Política de Transações com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses.
Observada a Política de Transações com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses e o Estatuto Social da Companhia,
o Conselho de Administração da Companhia somente poderá aprovar a transação com parte relacionada ou que envolva
potencial conflito de interesse caso, após ouvido o Comitê de Auditoria, e avaliados os pontos acima, conclua ser a
transação equitativa e realizada no melhor interesse da Companhia, sendo facultado, a seu exclusivo critério, condicionar
a aprovação da transação com parte relacionada ou que envolva potencial conflito de interesse às alterações que julgar
necessárias.
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As condições das operações realizadas com partes relacionadas são divulgadas em nota explicativa às Informações
Trimestrais e Demonstrações Financeiras da Companhia. Ressalte-se, entretanto, que nas Informações Trimestrais de
2022 e nas Demonstrações Financeiras de 2021, 2020 e 2019 a Política de Transações com Partes Relacionadas da
Companhia ainda não estava vigente.
b. demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento compensatório
adequado:
Toda transação com partes relacionadas ou que envolva potencial conflito de interesse deverá ser formalizada
contratualmente, de acordo com os seguintes critérios: (a) observância das Condições de Mercado (conforme abaixo
definido) e dos mesmos princípios e procedimentos que norteiam as demais negociações feitas pela Companhia com
partes independentes; e (b) o documento que formalizará a transação com partes relacionadas ou a transação com
potencial conflito de interesse deverá descrever, além dos termos da transação, os eventuais impactos e riscos
ocasionados (ou que poderão ser ocasionados) para a Companhia e para a parte relacionada, caso aplicável.
Entende-se por “Condições de Mercado” as condições para as quais foram observadas, durante a negociação, os
princípios da: (a) competitividade (preços e condições dos serviços compatíveis com os praticados no mercado);
(b) conformidade (aderência dos serviços prestados aos termos e responsabilidades contratuais praticados pela
Companhia, à legislação e à regulamentação aplicáveis, bem como aos controles adequados de segurança das
informações); (c) transparência (reporte adequado das condições acordadas com a devida aplicação, bem como
reflexos destas nas demonstrações financeiras da Companhia); (d) equidade (estabelecimento de mecanismos que
impeçam discriminação ou privilégios e de práticas que assegurem a não utilização de informações privilegiadas ou
oportunidades de negócio em benefício individual ou de terceiros); e (e) comutatividade (relação de troca deve ser
equitativa para as partes, refletindo o valor de cada uma delas e repartindo entre elas os potenciais ganhos obtidos
com a operação).
As informações sobre as transações com partes relacionadas ou que envolva potencial conflito de interesse serão
arquivadas pelo Comitê de Auditoria e deverão conter, ao menos: (i) a descrição da transação, incluindo seu objetivo
e oportunidade; (ii) as relações existentes com a parte relacionada; (iii) o montante financeiro aproximado da transação,
bem como o valor do interesse da parte relacionada. Neste caso, se a transação envolver a venda de um ativo, a
descrição do ativo, incluindo data de aquisição e valor contábil ou custo atribuído; (iv) a descrição de eventuais
provisões ou limitações impostas à Companhia como resultado da celebração da transação; (v) a opinião do
responsável pela informação de que a transação é realizada em termos, ao menos, igualmente favoráveis à Companhia
quando comparados com aqueles geralmente disponíveis no mercado, ou aqueles oferecidos a terceiros
independentes, em circunstâncias equivalentes; e (vi) qualquer outra informação que possa ser relevante diante das
circunstâncias da transação específica.
Dessa forma, a Companhia realiza todas as suas transações com partes relacionadas em caráter estritamente
comutativo com as condições pactuadas e com pagamento compensatório adequado.
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16. Transações partes relacionadas / 16.4 - Outras informações relevantes - Transações
com partes relacionadas
Todas as informações sobre partes relacionadas que a Companhia julgue relevantes foram descritas nos subitens
anteriores.
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17. Capital social / 17.1 - Informações - Capital social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
02/06/2022
Tipo de capital
02/06/2022
Tipo de capital
02/06/2022
Tipo de capital
24/03/2022

Valor do capital Unidade

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias Unidade

Quantidade de ações
preferenciais Unidade

Quantidade total de ações
Unidade

233.164

0

233.164

233.164

0

233.164

233.164

0

233.164

33.169

0

33.169

Capital Emitido
188.073.231,00
Capital Subscrito
188.073.231,00
Capital Integralizado
188.073.231,00
Capital Autorizado
0,00
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Data de
deliberação
14/04/2022

Orgão que
deliberou o
aumento
Assembleia Geral

Data emissão
01/01/0001

Valor total emissão
Unidade
0.00

Tipo de
aumento Ordinárias Unidade
Subscrição
particular

331,684

Preferênciais
Unidade

Total ações Subscrição / Capital
Unidade
anterior Preço emissão

0

331,684

100.00000000

0.00

Fator cotação
R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

Critério para determinação do preço de emissão: Não houve emissão de ações em decorrência do aumento do capital social.

Forma de integralização

Forma de integralização: O aumento de capital para R$188.073.231,00 (cento e oitenta e oito milhões, setenta e três mil, duzentos e trinta e um reais) realizou-se mediante a capitalização dos seguintes recursos
disponíveis em Reservas de Lucros da Companhia.
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Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve desdobramentos de ações, grupamentos de ações ou bonificações de ações nos últimos três exercícios sociais,
nem até a data de apresentação deste Formulário de Referência.
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Data de deliberação

Data redução

Valor total redução
Unidade

30/06/2021

27/09/2021

14,248,097.42

Quantidade ações
Quantidade ações Quantidade total ações
ordinárias Unidade preferenciais Unidade
Unidade
0

0

0

Redução / Capital
anterior

Valor restituído por
ação Unidade

24.61000000

43.03

Forma de restituição

(i) moeda corrente nacional e (ii) 510.510 (quinhentas e dez mil, quinhentas e dez) ações de emissão da Fate Pneus do Brasil S.A. Indústria,
Comércio, Importação e Exportação, inscrita no CNPJ sob o nº 12.357.041/0001-19, detidas pela Companhia.

Razão para redução

Redução do capital social por julgá-lo excessivo em relação ao objeto social da Companhia, nos termos do caput do art. 173 da Lei 6.404/76.

02/06/2022

02/06/2022

0.00

98,520

0

0

0.00000000

0.00

Forma de restituição

Não aplicável, uma vez que não houve restituição de capital social.

Razão para redução

Cancelamento de 98.520 ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, com o objetivo de assegurar conformidade da Companhia com
o limite do art. 9º da Resolução CVM nº 77/2022 quando da obtenção de seu registro de companhia aberta.
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17. Capital social / 17.5 - Outras inf. relevantes-Capital social

Na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 02 de junho de 2022, foi aprovada a alteração do artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia de modo a refletir o cancelamento de 98.520 (noventa e oito mil, quinhentas e vinte) ações em
tesouraria, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 01º de junho de 2022, sem que
houvesse alteração do capital social que foi mantido em R$ 188.073.231,00 (cento e oitenta e oito milhões, setenta e três mil,
duzentos e trinta e um reais), dividido em 233.164 (duzentas e trinta e três mil, cento e sessenta e quatro) ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal.
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18. Valores mobiliários / 18.1 - Direitos das ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Todas as ações terão o mesmo direito a dividendos. Nos termos do estatuto social, o dividendo
mínimo obrigatório é computado com base em 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido
remanescente do exercício, após as constituições das reservas previstas em lei, e deverá ser pago
dentro do exercício em que for declarado.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

SIm

Descrição das características
do reembolso de capital

As ações têm direito de reembolso do capital em distribuição igualitária para cada unidade de ação,
conforme previsto na Lei nº 6.404/76.

Restrição a circulação

SIm

Resgatável

Não

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

A alteração dos direitos assegurados pelo estatuto social dependerá de reforma estatutária, a ser
deliberada em Assembleia Geral Extraordinária.

Outras características
relevantes

Não existem outras características relevantes.
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18. Valores mobiliários / 18.2 - Regras estatutárias que limitem direito de voto

Nos termos do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, a alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto
por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que
o adquirente de controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto as ações de emissão
da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e na
regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar o tratamento igualitário àquele
dado ao alienante.
Adicionalmente o artigo 34 e parágrafo único do Estatuto Social da Companhia prevê que, sem prejuízo do disposto no
Regulamento do Novo Mercado, a saída voluntária do Novo Mercado deverá ser precedida de oferta pública de aquisição
de ações que observe os procedimentos previstos na regulamentação editada pela CVM sobre ofertas públicas de aquisição
de ações para cancelamento de registro de companhia aberta e os seguintes requisitos: (a) o preço ofertado deve ser justo,
sendo possível o pedido de nova avaliação da Companhia na forma estabelecida na Lei das Sociedades por Ações;
(b) acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das ações em circulação deverão aceitar a oferta pública de aquisição de
ações ou concordar expressamente com a saída do referido segmento sem a efetivação de alienação das ações. A saída
voluntária da Companhia do Novo Mercado pode ocorrer independentemente da realização de oferta pública na hipótese de
dispensa aprovada em Assembleia Geral, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.
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18. Valores mobiliários / 18.3 - Suspensão de direitos patrim./políticos

Nos termos da Lei nº 6.404/76, a Assembleia Geral da Companhia poderá suspender o exercício dos direitos do
acionista que deixar de cumprir obrigação imposta pela lei ou pelo estatuto social, cessando a suspensão logo que
cumprida a obrigação. Ademais, o estatuto social da Companhia não prevê qualquer hipótese de restrição de exercício
de direitos pelos acionistas, tampouco contém cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos.
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18. Valores mobiliários / 18.4 - Volume/cotação de valores mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui valores mobiliários admitidos à negociação.
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18. Valores mobiliários / 18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui valores mobiliários admitidos à negociação.
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18. Valores mobiliários / 18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui valores mobiliários admitidos à negociação.
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18. Valores mobiliários / 18.6 - Mercados de negociação no Brasil

Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui valores mobiliários admitidos à negociação nos
mercados nacional e internacional.
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18. Valores mobiliários / 18.7 - Negociação em mercados estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui valores mobiliários admitidos à negociação nos
mercados nacional e internacional.
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18. Valores mobiliários / 18.8 - Títulos emitidos no exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui valores mobiliários admitidos à negociação nos
mercados nacional e internacional.

PÁGINA: 386 de 402

Formulário de Referência - 2022 - Borrachas Vipal S.A.

Versão : 7

18. Valores mobiliários / 18.9 - Ofertas públicas de distribuição

Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não realizou ofertas públicas de distribuição de valores
mobiliários.
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18. Valores mobiliários / 18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas

Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não realizou ofertas públicas de distribuição de valores
mobiliários.
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18. Valores mobiliários / 18.11 - Ofertas públicas de aquisição

Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não realizou ofertas públicas de distribuição de valores
mobiliários.
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18. Valores mobiliários / 18.12 - Outras inf. Relev. - Val. Mobiliários

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a este item 18.
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19. Planos de recompra/tesouraria / 19.1 - Descrição - planos de recompra
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não aprovou qualquer plano de recompra de ações no período de seis meses findo em 30 de junho de 2022
e nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019.
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19. Planos de recompra/tesouraria / 19.2 - Movimentação v.m. em tesouraria

Exercício social 31/12/2022
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial

R$ por Unidade

Quantidade Unidade

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação Unidade

331.684

Quantidade adquirida

0

0,00

Quantidade alienada

0

0,00

Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

Fator cotação

98.520
233.164
0,000000%

Exercício social 31/12/2021
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Ordinária

Movimentação

R$ por Unidade

Quantidade Unidade

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação Unidade

Quantidade Inicial

0

Quantidade adquirida

0

0,00

Quantidade alienada

0

0,00

Quantidade cancelada

0

Quantidade final

0

Relação valores mobiliários em
circulação

Fator cotação

0,000000%
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19. Planos de recompra/tesouraria / 19.2 - Movimentação v.m. em tesouraria

Exercício social 31/12/2020
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Ordinária

Movimentação

R$ por Unidade

Quantidade Unidade

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação Unidade

Quantidade Inicial

0

Quantidade adquirida

0

0,00

Quantidade alienada

0

0,00

Quantidade cancelada

0

Quantidade final

0

Relação valores mobiliários em
circulação

Fator cotação

0,000000%

Exercício social 31/12/2019
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Ordinária

Movimentação

R$ por Unidade

Quantidade Unidade

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação Unidade

Quantidade Inicial

0

Quantidade adquirida

0

0,00

Quantidade alienada

0

0,00

Quantidade cancelada

0

Quantidade final

0

Relação valores mobiliários em
circulação

Fator cotação

0,000000%
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19. Planos de recompra/tesouraria / 19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria

Não há outras informações relevantes.
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20. Política de negociação / 20.1 - Descrição - Pol. Negociação

Data aprovação

07/07/2022

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

Companhia, seus acionistas controladores, diretos e indiretos, e as pessoas por eles indicadas
para acessar informações da Companhia, membros do Conselho de Administração, da Diretoria e
do Conselho Fiscal (se houver) e de quaisquer outros órgãos com funções técnicas ou
consultivas criados por disposição estatutária, gerentes e empregados, sociedades controladas
e/ou sob controle comum e respectivos acionistas controladores, membros da administração e de
órgãos com funções técnicas ou consultivas, terceiros contratados pela Companhia que tenham
acesso eventual ou permanente a Informações Privilegiadas, que tenham aderido expressamente
à Política de Negociação e estejam obrigados à observância das regras nela descrita

Principais características e locais de consulta
A Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia estabelece regras para assegurar a observância de práticas
de boa conduta na negociação, por parte do Acionista Controlador, pela própria Companhia, pelos Administradores, Membros de
Comitês Estatutários, Funcionários e membros de quaisquer órgãos da Companhia com funções técnicas ou consultivas criados por
disposição estatutária, de Valores Mobiliários de emissão da Companhia. Tais regras também procuram coibir a prática de insider
trading (uso indevido em benefício próprio ou de terceiros de Informações Privilegiadas) e tipping (dicas de Informações Privilegiadas
para que terceiros delas se beneficiem), preservando a transparência nas negociações de Valores Mobiliários de emissão da
Companhia. A adesão à Política de Negociação é obrigatória por todas as Pessoas Vinculadas, mediante assinatura de Termo de
Adesão.
A íntegra da Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia pode ser consultada nos websites da CVM
(www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e da Companhia (ri.vipal.com.br), além de estar disponível fisicamente na sede da
Companhia, localizada na cidade de Nova Prata, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Buarque de Macedo nº 365, CEP 95320-000.
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20. Política de negociação / 20.1 - Descrição - Pol. Negociação
Períodos de vedação e descrição
É vedada a negociação de Valores Mobiliários por parte das Pessoas Vinculadas que possam ter
dos procedimentos de fiscalização conhecimento de Informação Privilegiada sobre a Companhia, até que seja divulgado o ato ou
fato relevante relativo à Informação Privilegiada.
É vedada a negociação de Valores Mobiliários por parte das Pessoas Vinculadas quando: (a) (i)
estiver em curso aquisição ou alienação de Valores Mobiliários pela própria Companhia, suas
sociedades controladas ou outra sociedade sob controle comum, ou (ii) houver sido outorgada
opção ou mandato para este fim, exclusivamente nas datas em que a própria Companhia negocie
com Valores Mobiliários de sua própria emissão; e (b) quando existir a intenção de promover
incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária que
envolva a Companhia ou sociedades controladas, coligadas ou do mesmo grupo econômico da
Companhia.
É vedado à Companhia, às Pessoas Vinculadas e às Pessoas Ligadas atuar em operações de
empréstimo de ações de emissão da Companhia.
Mesmo após a divulgação de Ato ou Fato Relevante, continuará prevalecendo a proibição de
negociação, caso esta possa interferir nas condições dos negócios com Valores Mobiliários, de
maneira a acarretar dano à própria Companhia ou a seus acionistas, devendo tal restrição
adicional ser informada pelo Diretor de Relações com Investidores.
As Pessoas Vinculadas não poderão negociar Valores Mobiliários no período de 15 (quinze) dias
anterior à divulgação ou publicação, quando for o caso, bem como no próprio dia da divulgação,
das (i) informações trimestrais da Companhia (ITR); ou (ii) demonstrações financeiras
padronizadas da Companhia (DFP).
As Pessoas Vinculadas não poderão negociar Valores Mobiliários em período a ser determinado
pelo Diretor de Relação com Investidores, compreendido entre a decisão tomada pelo órgão
social competente, de aumentar o capital social, distribuir resultados, bonificações em ações ou
seus derivativos ou aprovar desdobramento, e a publicação dos respectivos editais ou anúncios.
O Conselho de Administração não poderá aprovar a aquisição ou a alienação, pela Companhia,
de Valores Mobiliários de emissão da própria Companhia enquanto não forem divulgadas ao
público, se for o caso, por meio da publicação de Ato ou Fato Relevante, informações relativas à:
(a) celebração de qualquer acordo ou contrato para a transferência do controle acionário da
Companhia; ou (b) outorga de opção ou mandato para o fim de transferência do controle
acionário da Companhia; ou (c) existência de intenção de se promover incorporação, cisão total
ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária que envolva a Companhia. Caso,
após a aprovação de programa de recompra, ocorra fato que se enquadre em qualquer das três
hipóteses acima, a Companhia suspenderá imediatamente as operações com Valores Mobiliários
de sua própria emissão até a divulgação do respectivo Ato ou Fato Relevante.
Os administradores que se afastarem da administração da Companhia antes da divulgação
pública de ato ou fato relevante relativo a negócio ou fato iniciado durante seu período de gestão
não poderão negociar Valores Mobiliários: (a) pelo prazo de 6 (seis) meses após o seu
afastamento; ou (b) antes de completados 6 (seis) meses de seu afastamento, até a divulgação,
pela Companhia, do ato ou fato relevante ao mercado. Na hipótese anterior, se a negociação
com os Valores Mobiliários, após a divulgação do ato ou fato relevante, puder interferir nas
condições dos referidos negócios, em prejuízo da Companhia ou de seus acionistas, os exadministradores não poderão negociar Valores Mobiliários pelo prazo de 6 (seis) meses após o
seu afastamento.
As vedações disciplinadas na Política de Negociação também se aplicam às negociações
realizadas pelas Pessoas Vinculadas, nos termos da Política de Negociação.
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20. Política de negociação / 20.2 - Outras inf.relev - Pol. Negociação

Não existem outras informações consideradas relevantes além daquelas divulgadas nos itens anteriores.
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21. Política de divulgação / 21.1 - Normas, regimentos ou procedimentos

A Companhia tem o compromisso de prover o mercado com informações corporativas objetivas, confiáveis, tempestivas e
divulgadas de forma homogênea, em linha com os requisitos legais, para permitir a melhor decisão de investimento. Esse
compromisso é mantido, em todos os momentos, inclusive nos de crise, de modo que os agentes da sociedade, em
especial a comunidade de investidores, tenham acesso democrático e rápido a essas informações. Para isto, em
conformidade com a Resolução CVM 44, de 23 de agosto de 2021 (“Resolução CVM 44/21”), a Companhia mantém
Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante (“Política de Divulgação”).
As normas, regimentos e procedimentos internos relativos à divulgação de informações que a Companhia adota estão
descritos na sua Política de Divulgação, conforme disposta no item 21.2 deste Formulário de Referência.
Além disso, em razão de possuir suas ações admitidas à negociação no segmento especial da B3 denominado “Novo
Mercado” a Companhia se submete às regras e disposições a respeito da divulgação de informações previstas no
Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
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21. Política de divulgação / 21.2 - Descrição - Pol. Divulgação

A Política de Divulgação da Companhia foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada
em 07 de julho de 2022, e estabelece as regras que devem ser observadas pelo Diretor de Relações com Investidores da
Companhia e demais Pessoas Vinculadas no que tange à divulgação de Informações Relevantes e à manutenção de sigilo
acerca de Informações Relevantes que ainda não tenham sido divulgadas ao público. A Política de Divulgação foi elaborada
nos termos da Resolução CVM 44. As Pessoas Vinculadas deverão assinar Termo de Adesão à Política de Divulgação da
Companhia.
As Pessoas Vinculadas são: (i) os Acionistas Controladores, os Administradores, os Conselheiros Fiscais, os membros de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária; (ii) as sociedades controladas
e/ou sob controle comum e respectivos acionistas controladores, membros da administração, do conselho fiscal e de órgãos
com funções técnicas ou consultivas, criadas por disposição estatutária; (iii) gerentes, empregados, pessoas que tenham
relação comercial profissional ou de confiança da Companhia e outros profissionais que tenham aderido expressamente à
Política e estejam obrigados à observância das regras nela descritas; ou, ainda, (iv) qualquer pessoa que, mesmo não tendo
aderido à Política, tenha conhecimento da informação relativa a Informação Relevante em virtude de seu cargo, função ou
posição na Companhia, em seus acionistas controladores, ou em suas controladas ou coligadas.
A divulgação e a comunicação de Informação Relevante deverão ser realizadas pelo Diretor de Relações com Investidores,
da maneira mais eficiente possível e tendo em vista os interesses de caráter político-administrativo, técnico, negocial e/ou
econômico-financeiro da Companhia.
As Pessoas Vinculadas deverão: (i) comunicar ao Diretor de Relações com Investidores qualquer Informação Relevante de
que tenham conhecimento; (ii) guardar completo sigilo acerca de ato ou fato relevante sobre os negócios da Companhia ainda
não divulgados ao mercado e certificar-se de que todos os documentos relacionados com a Informação Relevante circulam
com aviso de sigilo e/ou de restrição de acesso e, ainda, que as correspondências, convencionais ou eletrônicas, tenham
como destinatário pessoas cientes do caráter sigiloso; (iii) prestar escarecimentos ao Diretor de Relações com Investidores
caso ocorra oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da Companhia
ou outros a ele referenciados, bem como em situações em que o próprio Diretor de Relação com Investidores identifique a
necessidade de esclarecimentos adicionais sobre determinado Fato Relevante para identificar informações adicionais que
devam ser apresentadas ao mercado; e, (iv) comunicar ao Diretor de Relações com Investidores sobre a necessidade de
divulgação imediata de Informação Relevante mantida em sigilo, caso haja suspeita ou verificação de divulgação fora do
controle da Companhia. Além disso, as Pessoas Vinculadas que tiverem conhecimento de Informação Relevante e, após
comunicarem o Diretor de Relações com Investidores, constatarem a omissão injustificada no cumprimento de seu dever de
comunicação e divulgação, deverão comunicar à CVM a Informação Relevante em questão.
Qualquer Pessoa Vinculada que tenha conhecimento de atos ou fatos que possam configurar Informação Relevante deverá
proceder à comunicação imediata ao Diretor de Relação com Investidores.
Adicionalmente, a divulgação da Informação Relevante deverá ser realizada por meio do portal de notícias com página da
Internet indicado no Formulário Cadastral e no website de relações com investidores da Companhia, no endereço
ri.vipal.com.br .
Tal divulgação também deverá ser feita simultaneamente à CVM e às entidades do mercado, com antecedência mínima
de 30 (trinta) minutos em relação ao início ou após o encerramento da negociação dos valores mobiliários de emissão da
Companhia nas entidades do mercado. Se e quando os valores mobiliários emitidos pela Companhia forem negociados
simultaneamente em Entidades do Mercado brasileiras e estrangeiras, a divulgação deverá ser feita, como regra geral,
antes ou depois do encerramento da negociação em todos os países, prevalecendo, no caso de incompatibilidade, o horário
de funcionamento do mercado brasileiro. Conforme julgamento de necessidade de pertinência do Diretor de Relações com
Investidores, a divulgação de Informação Relevante também poderá ocorrer, de forma complementar, por qualquer outro
meio de comunicação, tais como jornais de grande circulação.
Os administradores da Companhia são obrigados a comunicar à Companhia, à CVM e às entidades de mercado nos quais
os valores mobiliários emitidos pela Companhia sejam admitidos à negociação, a quantidade, as características e a forma
de aquisição dos valores mobiliários de emissão da Companhia e de sociedades controladas ou controladoras, desde que
companhias abertas, de que sejam titulares. Devem, ainda, comunicar os valores mobiliários emitidos por essas
companhias que pertençam (i) ao cônjuge do qual não estejam separados judicialmente; (ii) ao companheiro; (iii) a qualquer
dependente incluído na declaração anual de imposto sobre a renda; e (iv) a sociedades controladas direta ou indiretamente.
Todas as Pessoas Vinculadas são responsáveis por não divulgar ato ou fato relevante de forma privilegiada, ainda que em
reuniões, públicas ou restritas, devendo previamente à veiculação de ato ou fato relevante 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. As Pessoas Vinculadas deverão contatar e submeter o material objeto de
exposição ou divulgação ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia, em caráter confidencial, o qual tomará
as providências necessárias à divulgação simultânea de informações, se for o caso.
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21. Política de divulgação / 21.2 - Descrição - Pol. Divulgação

Em relação a qualquer oferta pública de valores mobiliários da Companhia, as Pessoas Vinculadas deverão, até que tal
oferta seja divulgada ao mercado, limitar a revelação de informação relativa à oferta ao que for necessário para os objetivos
dela, advertindo os destinatários acerca do caráter reservado da informação transmitida; e (b) a utilização da informação
reservada estritamente aos fins relacionados com a preparação da oferta; e abster-se de se manifestar na mídia (ii) sobre
a oferta ou o ofertante até a divulgação de anúncio de encerramento da oferta, nos 60 dias que antecedem o protocolo do
pedido de registro da oferta ou desde a data em que a oferta foi decidida ou projetada, o que ocorrer por último. A vedação
descrita acima não se aplica às informações habitualmente divulgadas no curso normal dos negócios da Companhia.
Violações da Política de Divulgação verificadas pelas Pessoas Vinculadas deverão ser comunicadas imediatamente à
Companhia, na pessoa do Diretor de Relação com Investidores ou para pessoa por ele designada.
Exceto pelo descrito acima, não há outras normas, regimentos ou procedimentos internos adotados pela Companhia para
assegurar que tais informações a serem divulgadas publicamente sejam recolhidas, processadas e relatadas de maneira
precisa e tempestiva.
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21. Política de divulgação / 21.3 - Responsáveis pela política

É de responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores da Companhia a implementação da Política de Divulgação,
bem como zelar pela sua manutenção, avaliação e fiscalização.
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Não existem outras informações consideradas relevantes além daquelas divulgadas nos itens anteriores.
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